
IMPUNEREA MESERIAȘILOR
S’A FĂCUT IN BUNĂ ÎNȚELEGERE
DINTRE FISC Șl CONTRIBUABIL

I st< bine . utti > ■ tit |i i. ■ i 
toata lumea 1 apt ui } a '.1,1111 
de venirea to\ V.tsil ■ Iaii-a 
secretar al I’ M. R. iii fum 
tea Ministerului ;le Kintințe, 
micii nu seriali și liberii pro 
fesioniști marea maiorii t 
te din ei au Jost (supuși im 
prețuia cu țaraiiimea mun< i 
toare unor continui șicanau 

aceasta in afara de fap 
tul ca impozitele nu erau in 
raport <u puterea de plată 
a fiecăruia.

Nu e greu deasemenea sa 
ne amintim că miniștri li 
berali ai finanțelflr au în 
terzis administrațiilor finan
ciari* să consulte tsociațiil 
profesionale ale micilor me
seriași și liber profesioniști 
lor în problema impunerilor 
cu toate că se luaseră hotă - 
rîri în această direcție.

Impunerile s’au făcut mai 
departe, cum se obișnuise 
înainte pe sprânceană jar 
foștii administratori finan 
ciaii ai județului oameni 
de casă ai liberalilor —• con 
tinuau ori cu chefurile , la 
toartă" sau cu „șperțuială" 
așa cum se obișnuia în „vre 
murile bune’’.

Dar chiar și după veni . 
rea tov. Vasjle Luca în frtin 
tea ministerului au existat 
iqî coleia unde răbufnitpdepu 
nându-sc mai mult zel la se
chestrarea atelierului plicului 
meseriaș decât pe încasarea 
impuneri lor dela marii po 
tentați care deține încă pâr 
ghii însemnate economice în 
țara noastră.

Procedeele liberale și ră 
bufnirile slugilor lor au fost 
însă repede puse la punct și 
după stabilirea justă a impo 
zitelor la salariați, stabilirea 
impozitelor pe care trebue 
să le plătească țărănimea 
fiecare după posibilități — 
iată ne astazi — ca <să folo 
sesc ey-presia unei liber pro
fesionist — trăim momentul 
când pentru prima dată în 
istoria țării noastre impune 
rile se fac în strânsă colabo 
re și înțelegere dintre fisc 
și contribuabil.

împărțind județul pe re
giuni — orașe urbane reș - 
ființe, orașe,net eședințe și ro 
mtinc rurale pe categorii 
de profesioniști, ținându-se

Cum au decurs lucrările 
ședința p'enare a C. C. al U. P. M. 

h'apnrti'l jrezentat de d. Fe tfinard Cziko
BUCUREȘTI, .7. (Agep.re.) 

a avui loc la Micrcuie-a Ciuc o 
trai al Uniunii Populare Maghiare 
ror organizațiilor județene.

Conferința a fot <*e c( i-.îi de d. 
Alex. Kacso, pieșediniele U.P.M., 
după care au luai cuvântul d. Mar
tin Kacsa pre:ectu| jud. Ciu. și 
tov. Francisc Blaga. care a adus 
salului org. județene P.M.R.

După ce d. A'ex. Kacso a sa
lutat în numele întregii populații 
muncitoare magii a e a țării, cla. a 
muncitoare din Re ublica Popu ară 
Română și jvantgardă ei I ar idul 
Muncitoresc Român d. Ferdinand 

roiii și de numărul ț.mgajati 
•<>>, pe care i are J i. < ;lt/•>, 
sic impuneri pot fi numii 
pinlrii prima dată in țara 
noastră impuneri progresive 
adică fiecare să plat ascăplu 
pa venitul |>c < are I r alizea 
ză.

Pentru a ilustra cât de .rod 
nică poate li colaborarea din 
•r<: Stat și < ontribuabil votn 
arata că mai ales in cceace 
pri'’e.țl<' mic ii meseriași au 
fost încinși în impuneri > se 
rie de evazioniștj dpscope>iți 
de organizațiile profesionale 
cari vor trebui deacum jn 
colo să-și plătească i jmpozi 
telc.

Nu putem să mi arătăm ca 
o parte pozitivă faptul că 
cererile acelea multe de revi 
zujrc, zilele numeroase pier 
dute cu procesele fiscale vor 
fi în cea mai mare iparte în 
lăturate.

Și însfârșit, trebue să a- 
mintim faptul că reprezen
tanții asociațiilor profes o 
nale s’au ridicat peste intere 
sele de grup ținând seamă 
de interesele generale ale 
Statului popular. Aceasta s’a 
manifestat acolo unde au, pro 
pus fiscului să facă unele

B SOME$FELEANU

(Continuare în pag. /-a)

In stațiunea balneo-climatică Geoagiu Băi 

100 muncitori din județul 
nostru iși refac sănătatea 
profitând de aerul munților și isvoarele tămăduitoare

Geoagiu-băi, stațiunea care nU de mult era prilej de lenevie și 
desfrâu pentru lipitorile țării noastre, în timp ce milioane dc 
oameni ai muncii, lucrau zi și noapte, exploatai până la sânge, 
roși de mizerie și boli, a devenit acum un bun comun al poporujui 
muncitor. <

In trecut țăranii tăceau bas 
în apa ce se scurgea din 

bazinele boerilor
Sătenii din această comună, oa

meni muncitori ai jiămân u ui, care 
ani la rând au trudit — duși cu. 
forța — la construirea ce’.or doua 
bazine, a vilelor, a parcul#, a 
restaurantului ele., nu era chip să 
se bucure de folosirea acestor lu
cruri. Ei nu aveau voc să ,acă 
bae decât în apa ce se scurgea din 
bazinele boerilor.

In zilele de 23 și 21 Iulie, cri., 
ședință plenară a Comite ului Cen- 
cu participarea de’.egaților tulu--.-

Czico a dat citire raportului.
D-sa a scos în e-. iJențd impos 

tantul rol al Uniunii So.-ie.i e în 
fruntea luptei popoar> lor pentru a- 
stgurarea păcii și iidepcn nț i a- 
naționale. Pe paa intern, ra,.ortul 
a insistat a-upra i porta ței r n - 
formărilor sociale re.-.l a e îi ui- 

timul timp, reamintind că forței 
democra'ke condu e de Parliuul 
Muncilcesc Român au ie u-.al in

(Continuare în pag. IV-a)
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Acolo unde s’a lucrat organizat și la timp

Pregătirea colectărilor 
s’a făcut în bune condițiuni

In Turdaș pregătirea colectărilor
a rămas in urmă

de cereale a (ost obiect <4Bătălia îreerlșiilui a colecl urilor
unei susținute acțiuni de pregătire. 

)n majoritatea comunelor din 
leclare, și-au înțeles dela început 
au pornit din timp la pregătirea

In comuna Bobalna comisia co
munală ,dc colectări, sprijini ă de ort 
ganlzația de J’artid, a jntocinit ju-t 
planul de colectări bazat pe o ve
rificare amănunțită a suprafeței** 
însămânțate. '■

Noa\o unde s’au deicopcril to3ă. 
lași care au încercat prin dife
rite mijloace să sc u-tragă dela pre 
darea cotelor iîf cereale, au fost 
demascați, arătându lise aîlevăra’a. 
lor față de dușmani ai țărănimii

In acest timp javra Lotrului 
Vlad, avea colină separată

Nu acelaș lucru se întâmplă însă’ 
cu așa numitul „Fiii" javra de 
câine a fostului minist.u na.ional 
țărănist Vlad Aurel, mare ac
ționar al societății, „Dodonal’’ pro
prietara de atunci a .băi’or. Javrei- 
boerului îi era rezerva ă pentru bae' 
— zilnic —• cabina „Minerva", în 
timp ce copiii din comună erau, 
foarte rar învoiți dar numai cu 
plată, să stea pe nisipul plajei său 
să facă bae în apa ce isvorășle 
din pămânlul pe cj.e t»'ță,iroșii lor 
și-au vărsat sudoarea trudei.

„îmi pare bine fă am ajuns să 
văd cu ochii, marea sărbătoare pe 
care a trăit-o comuna .noastră, în 
ziua când băile, bogăția pământu
lui nostru, au trecut in mâinile 
noastre ale celor ce au muiiiit din 
greu la ridica ca lor — în pro
prietatea Statului" — spune bă
trânul Lădar loan în vârstă de 0 
de ani — oricui s.lă de vorbă cu 
el.

„înainte de a părăsi p.n'ru tot
deauna locurile pe ca,e în’am năs
cut și trăit, vreau să mai fac o- 
dală bae acolo unde până r;ai anii 
trecuții nu era voe nici să pri
vim" îmi spune el, cu o mulțu
mire ușor de remarcat.

Oamenii muncii hi azi dreptul 
la ba° $i la ooihnă

Băile Geaagiu sunt dea.uin pro
prietatea Statului. Astăzi, oamenii

EM. GARJOB
(Urmare din pag. IlI-a) 

județul nostru comisiile de co - 
sarcinile importante ce le revin și 

temeinică a celccuirilor.

rnunciloare ți ai poporu u inun itor 
Astfel notarul comunei Roșia Fi- 

lip, a respins și demascat pro
punerea mârșavă făcută de chiabu
rul Brăteanu Gir, care prin încei. 
carea de miluire a notarului și a 
comisiei dc colectări urmărea să 
se sustragă de a impnuerea justă a 
colectărilor, cerând să fie încadrat 
întrio categorie inferioara celei în 
care legea îl încadra. *

La propunerea organizației dc 
Partid, mai mulți țărani în frunte 
cu primarul comunei, au căzut de 
învoială ca treerișul grâului să se 
fac i în arie colectivă.

Prin Ireeratul în comun, țăranii 
vor putea organiza temeinic des
fășurarea treerișu'ui, ajutându-se re
ciproc, realizând tot odată o sim
țitoare economic de combustibil, pe 
care mașina ar trebui să-l con-ume 
prin deplasarea din gospodărie în 
gospodărie.

In notariatul Bobâlna, tabelele cu 
cotele de predare, întocmi e pe gos
podării, au fost afișate din timp h 
primăriile respective, țăranii putând

Gh. Țigău.

(Continuare In p*g. IL*)

De pe șantierul național ,,Gh. Gheorghiu-Dej“ 
Filiaș-Bumbești—Livăzeni

Ne scriu brigadierii elevi
3n fața tuiurer celor ce muncesc pe șantier se 

desckiirl perspectivele unei vieți noi, o viața de

Prima scrisoare primită la redac. 
ția ziarului nostru din partea bri
găzii U A.E.R.-Deva, ne arată că 
tinerii elevi, așa cum și-au luat an
gajamentul înaintea plecării pe șan- 
tier, știu să muncească pentru a 
fi printre fruntași și să lupte p. li
tru a făuri deplina unitate a în
tregului tinerel din R.P.R.

Pe șantier — scrie brigadierul 
Moraru Modest — -uni lucruri noi 
pe care educația burgheza pe -are 
am piimil-o îji trecut nea .împie, 
dicat să le cunoaștem, incejein acont

Citiți
in corpul ziarului
© Pa9an"

pentru tinerel

Inbunătățirea stării
sănătății lui

Palmiro Togliatti
ROMA Ziarul IJNțTÂ! 

anunța îmbunătățire» ■ știrii 
s.rii.rtații tr»\. Togliatti-

Iriljiuul i xumi-n radio» ■ 
pic arat.i < a insaiititoșir-sa ri 
nilor se <Ii -jtișoata în ,n 
satisfăcător.

I il ziua de 2-ț 1 ulie, țx-llt 
prima dată, temperatur i a «.o 
horit la 37 grade.

fu cursul nopții, pm i-.-nl ti 
doarme bine și el își refa. c 
forțele in mod evident.

Citiți

Oficiul local de turism Deva
organizează Sâmbătă șl Duminecă

o excursie 
populară 

până la cabana „Baleia“ 
au autoturismul RATA

a a anftregului lîncvct

să ne formăm a lte principii Ce 
liața învățând dela cei ce tnun-i-..* 
cu brațele in fabrici șl pe ogo.ee 
și muncind col la cot <.u ti.

Aici pe șantierul național aii;.
(ățat sa apreciem și mai lin. 1 
cei ținuți până mai cri hi ijilu- 
neric si să muncim mai i ,te.i u 
ajutorul cuno tiir.țe.or roa l c p ntrrț 
luminarea ]or. In fața tuturor el r 
ce munce-c p. șantier -e di . I 
noui pen eclive de via1 < o i .'â 
de înfrăți.e j rin munca a ir.lr u, 
lui tineret. Diferențele de cate .. r i 
sociale di-par aici di-o;\a e ii e. 
fortul depus pentru scopul a.,-un: 
reconstrui, ea R l.'.R.

Vorbind despre re. uitatele bți- 
nule în munca, scrisoarea giU'-.e r ai 
departe:

Elevii din Brigada X a Dc>a in 
intervalul de timp dintre 10 lo lu. 
lie, în 4.9S1 ore de munca x chin
ta ră au aruncat în J(u 736 c 
de stâncă, depășind „orma cu 30 m. c«

(Continuare in nacr Xal
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PAGI1WA TUWEKETIJIjIJI
Alți 44 de ucenici din 
județ au plecat ia băi

Grija regimului nostru de 
dem<x rației populară, pl a 
nătatca oamenilor mumii 
pentru regvnerai<a forțci lm 
de munca, ut pe zi ce trece 
proporții tot mai .nari.

Astfel, pnn (Consiliul Smdi 
cal Județean, 44 de tineri d ■ 
la L M. S. Hunedoara, -I. 
M- S. C"gir, Crijcioi4, cic., 
au fost trimiți la bai.

Știri de pe șantierele locale
de muncă

La chemarea org PMR.—1MS.

Elevii din Hunedoara contri- 
bue la amenajarea Orașului 

Muncitoresc
In zilele săptămânii trecu 

•te elevii și elevele din orașul 
Hunedoara, din inițiativa or 
.ganizației P. M. R. — 1.
M. S.-Hunedoara, au început 
lucrările pe șantierul local 
dela Orașul Muncitoresc din 
localitate-

In prjma zi de muncă, pre 
stându-se un număr de 300 
de ore muncă voluntară, au 
fost terminate lucrările de 
săpare de șanțuri pentru , a 
nalizare începându-se chiar 
acoperirea șanțului acolo un 
de conductele au fost deja 
instalate, aducându-se astfel 
o mare ușurare a lucrărilor 
în general de pc acest șa i 
tier.

Au fost evidențiați în mu 
că cu această ocazie tine.* i 
elevi dela Școala Tehnică, 
contribuind în cea mai mare 
măsură la săpăturile necesa 
re instalării conductelor de 
canalizare precum și un grup 
de 6 elevi și eleve care au 
descurcat 2 vagoane de sein 
dun.

După terminarea lucrului, 
în cadrul programului cu’tu 
ral a fost organizat un cor 
și o scurtă conferință în ca
re s’a arătat importanța mun 
cii, pe care tinerii au depus- 
o pe acest șantier și pe fcare 
întreg tineretul o depune 
pentru reconstruirea (Repu- - 
blicii noastre Populare.

C. B., cores.

Elevii din Lupeni au cnntri- 
buit la amenajarea Stadio

nului sportiv
La fel și elevii dela Gira 

naziul Unic din Lupeni, în-

A apărut:
M LENOV; «Critica și 

autocritica, legea de 
desvoltare a societății 
sovietice».

Editura P.M.R.

F. GAPOCICA j «îmbina
rea iatereselor indivi
duale cu ce(« soc ale 
in orânduirea capita
listă*.

Editura PMR

Tinerii .Ta fost j-cpartizați 
după necesități 30 la bai 
le Tușn id si 14 la Călitnâ- 
neț-ti uiule își vor petrece 
concediul lor <{e vară trăitul 
in condiții optime de viață, 
relăcându-și astfel forțele 
pentru c.i reîntorși în câm
pul muncii sa poată mări c 
forturile depuse pentru re- 
<onstruc|iă țarii.

voluntară
cadrați in brigada de muncă 
voluntară „W. Suder” în ur 
ma elanului si a muncii pla 
nificate au obținut frumoase 
realizări în munca pe care au 
început o juca din primele- 
zile ale acestei luni

Astfel, ei au muncit Ia 
amenajarea arenei sportive 
iar elevele au muncit la con 
struirca terenului de woliev 
Și la curățirea celor 2 (parcuri 
din centrul orașului precum 
și a celui din fața-școlii, evi 
dențiindu-se în muncă elevii 
și elevele clasei a IIl-a.

Dcasemeni și elevii Gim
naziului Unic Maghiar din a- 
ceeași localitate au muncit 8 
zile la arena .sportivă cărând 
cea. 30 vagoane de (piatră ne
cesara lucrărilor de amenaja 
re, iar elevii școalei primare 
împreună cu învățătorii țor 
strâng plante medicinale de 
pe câmp.

N. Manta" coresp. voi.

POȘTA REDACȚIEI
R. BURLACU Petroșeni — Co

respondența trimisă nu poate fi pu
blicată cuprinzând date prea pu--. 
țin concrete și esențiale ațe vieții 
de pe șantierul național „Oh. Gheor 
ghiu-Dej” dela Bumbești-Livezeni, 
Am dori ca întrio viitoare core pon- 
dență să ne arăți rezultatele ob
ținute în muncă, în mod concret 
munca depusă pentru ridicarea ni. 
velului ideologic, politic, cultural șl 
tehnic al tinerilor brigadieri, felul 
în care prin efortul comun pen
tru reconstrucția țării, se sudează 
legături tot mai strânse între ti. 
neretul muncitoresc, sătesc și ceț 
studios.

Scrie-ne ținând seama de acesta 
cerințe, utilizând în ace]aș timp un 
stil mai simplu, mai sobru, ren un, 
țând la amănuntele care nu re
prezintă o importanță prea mare,

MARCELA BRISCAN Orăștie — 
Pentru a fi o bună corespondentă, 
trebue să citești în prealabil zia
rul. D-la ne satisfăcând acea tă ce 
rință, ne-ai trimis o core.pondcnțăi 
care a fost publicată în coloanele 
ziarului nostru încă de acum o 
săptămână.

Ține seama de bugesliile date 
mai sus fiind foarte va abi.e și pen
tru d-ta, și deoarece din materiaul 
trimis reese că ai posibili ăți de 
a scrie, așteptăm să ne scrii cât 
mai curând.

Note si comentarii

In cadiul unei ședințe (iniilâ îit 
ziua de 10 Iulie a .c., de Org< 
U.I'.M. Zlaști, v’a procedat la ex- 
cludciea din rândurile organiza— 
iției a tânărului Nuior f.neia [renlru 
faptul ca a du ■> acțiune de des- 
bln.ire a lii:ei< t'-dtii din acea tă co
muna

Prin activitatea sa, el a încercat 
sa atragă o pape a linerelu’ui jx-n- 
Iru a forma o nouă organizație 
in sal, producând o (rațiune pe 
lin,e organizatori ă

Rupi de lealități, acest tânăr nu 
și-a dai seama că tinerelul nu [oale 
avea nici o realizure faci a fi 
strâns unit și că în actualele con
diții, întreg lii.e.elul, indiferent de 
categorie socială' — sătesc studi
os, muncitoresc — pășește cu ho
tărâre pe calea deplinei unități, pe 
calea înfăptuirii unei singure șl pu. 
lernice organizații a întregu ui ti
nerel din R.I’.R,

De aceea combaterea oricăror ma
nifestări care ar avea ca rezultat 
desbinarea tineretului tțebue făcută 
cu tărie. Ele nil sunt decât arme 
ale dușmanilor clasei ntun.iloare- 
care în acest fel caută să slăbească 
unitatea de luptă a tineretului Est* 
deci o datorie a fiecărui tânăr de 
a fi vigilent și de a demasca pe 
ori cine ar încerca să creeze bi
sericuțe sau fracțiuni care ar a- 
vea efecte destructive asupra lup
tei pe care întreg tineretul nostru 
o duce pentru întărirea Republicii 
noastre Populare. f

In Valea-Jiului funcționează

0 școală de sbor tără motor
Cam la 1 km. (lefRctroșeni 

la poalele Munților Parân- 
gu, între brazi, apar barăcile 
și hangarul Școalei de Sbor 
fără motor ,,Gh- Apostol” 
reînființată in anul 1947, — 
când s’au deschis cursurile 
primei serii de elevi — jdupă 
ce mai mulți ani (a fost lă
sată în părăsire și care a

N. MANTA și R. GROPEANU 
Lupeni. — Publicăm corespondențele 
trimise cu toate că ne-au parvenit 
cu întârziere.

Scrieți-nc mai des dar trimiteți 
știrile pe cât posibil mai repede 
[spre a nu fi depășite de timp. 1

Un festival
artistic dat de 

tinerii din Lupeni
Tinerii artiști din ansamb 

Iul artistic al C. G. M. din 
București, originari din Va 
lea Jiului, au pregătit și e- 
xecutat în săptămâna trec’i 
tă, împreună cu un grup <le 
tineri din localitate, un reu 
șit festival artistic.

In Sala Cazinoului Munci 
toresc din localitate, în fața 
unui public foarte numeros, 
tinerii artiști au executat 
bucăți muzicale din Bizet. 
Rachmaninof, Borodino, Cur 
tis, Brediceanu, Ely Roman 
ș. a. repurtând un bineme
ritat succes.

L Gropeanu, coresp.

ȘTIRI ȘI FAPTE
din lumea tineretului sovietic

0 istorie a literaturii 
pentru copiii din UKSS.
La Asociația scriilorlor sovietici 

din LI R.S.S. a avut loc o ședință 
comuna a comisiei |>cntru teoria 
literaturii și criticei și a oonii iei 
pentru literatura pentru copii. La 
aceasta ședință scriitorul A. loici 
a dat unele lămuriri despre noua 
carte la <are Uicrează in prezent: 
O istoric a liteiaiurii pentru copii. 
Cartea este închinată marilor scrii 
lori de literatură pentru copii dia 
Uniunea Sovietică: Marșak, trai— 
dar, Jitkov, Ciukovski, Kassil. A 
nalizând opeiele acestora, autorul 
caută se descopere principiile fun
damentale si originalitatea litera - 
lurii sovietice pentru coțnr 4 sa. 
fixeze fazele desvollării ei.

Premiera tinerilor artiști
Comitetul de artă de ,pe 

lângă Consiliul dc Miniștri , 
al UKSS .1 premia1 o seri? | 
dc tineri artiști dela teatrele j 
din Moscova, și Leningrad 
pentru activitatea lor artiști 
că în stagiunea 1947 f-—1194^• 

cum funcționează în plin.
Școala este bine amenaja 

tă cu materiale didactice și 
teclmice trebuitoare unei bune 

însușiri -a cunoștințelor nece
sare acestui sport pe care zeci 
de tineri și tinerc muncitori, 
elevi sau studenți au venit 
să-l învețe.

La hangar stau frumos a 
liniate planoare de toate ti
purile, dela cel mai simplu 
pentru școală, până în cele 
de ultimă creație ca planoare 
pentru două persoane sau ce 
le patru acrobații.

Deaserrieni, Școala arc 
dormitoare, săli de mese, 
săli de studii confortabile și 
bine amenajate.

Celor 32 de elevi și 2 e- 
leve în afara lecțiilor privi
toare doar la pregătirea lor 
în domeniul sborului fărățmo 
tor li se mai predau și lec
ții de educație politică, ast 
fel încât își vor insuși și în
vățăturile marilor dascăli ai 
(proletariatului ridicându și 
u» - nivelul lor ideologic.

Mai mult decât un mijloc 
de însușire a sborului fără 
motor, această școală concre 
tizează grija regimului nostru 
de democrație populară de 
a da posibilitate tineretului 
să-și însușească cunoștințe 
sportive cât mai larg', ara
tă grija de a crea tineretului 
nostru posibilități optime de 
a practica toate sporturile, 
de a traduce în viața lozin
ca: ,,Toate sporturile pentru 
popor”.

I. HERMAN coresp.

Au fost prerniați tineri ar
tiști dela teatrul „Gorki", 
„Teatrul Mic", teatrul , Vah 
tangov" (Im Moscova și dela 
teatrul „pușchin" Teatrul 
de Stat evreiesc și Teatrul 
pentru copii, din Leningrad.

Pe șantierele na ți toate 

Au sosiit 
brigadieri 

polonezi 
și maghiari

Săptămână aceasta au so 
sit jje șantierul național ,,Gh 
Ghcorghiu D« j" J-ibnși - 
Bumbeștj Lieczeru, briga
dieri, maghiari și polonezi.

Brigadierii noștri pu făcut 
o caldă manifestație de prie 
tenie solilor tineretului din 
cele două țări prietene. A - 
ceștia, după ce au vizitat 
șantierul, au intrat imediat 
în muncă, alături de ceilalți 
brigadieri.

Lucrând cot la < ot, schim
bând între ei experiențe în 
munca de șantier și în cea 
culturală și sportivă, briga 
dierii români, polonezi și 
maghiari întăresc .legaturile 
de prietenie dintre tineretul 
țărilor noastre consolidând 
astfel unitatea de luptă a u 
neretului de pretutindeni trn 
potriva imperialismului, ațâ 
țător de războiu.

31 zile IULIE 1841

Calendar muncitoresc
SoaraUt.5.00 1U ZHa trac. ®S

. «p. 19.44 ™ Z1U rita 1*1
Joi

1840—m. Petofi, pe cimpoi <ăe— 
luptă dela Sighișoara. f

1946— De chideria Co.ifer.nței Pidl 
ta Paris.

1947— Parlamentul român vo cază u> 
un 3 ni ml late disdvarea partSdwt 
lidnațional-țârănesc.

ALEXANDRU PETOFI
(1823—1340) ,

Cel mai mare poet maghiar. 1
S’a născut la 1 Ianuarie 1823 hi 

casa unor oameni sărăci din Kis- 
koros. Ia parte acriră la Revoluția 
maghiară din 18-18—1S49 și cade e 
roic în luptele dela Sighișoara.

„Dacă va domina poporul în poe
zie1’ scria el, nu va fi departe 
timpul când va domina și în potr- 
tică... Acest lucru e scopul fie_
cărui suflet nobil aie s’a săturat 
văzând t,um se mariirizeazâ ini- 
lionne ca să poată trâiuiăvi șg 
gusta plăcerii câte, a mii. (

Sus poporul, jos aiiiloc ațiat” 1

Gifcuțam a
ȘTAMPILE
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ZORI NOT

_ Din câmpul muncii «
Trecute in patrimoniul Statului

Expioatările aurifere din Munții Apuseni 
se desvoltă într’un ritm accelerat

In campania colectărilor

încercările de sabotaj 
ale chiaburimti 
sunt demascate și pedepsite

l)tlp.i marele act al națio 
imlizani, < arc a <_|at un pu 
terna iivânt în muncă mine 
rilor exploatărilor aurifere 

din punții Apuseni. 
,lprodu<ția minereului a 

eres* ut considerabil.
In urma acestei creșteri 

a cantității de minereu ex
tras, cât și in yederea des 
cbkkirii de junii exploatări, 
instalațiile de prelucrare șt 
în special uzina de stampate 
din Gurabarzu, nu mai pu 
teau face față prelucrării mi 
nereuhij.
0 Uzină de stampare va fi 

mărită
]n țața nex stei situații, inie 

diat după naționalizare, au 
fost instalate pe lângă <clc 
t8 baterii de stampare care 
erau în funcțiune, încă 3 ba 
terii, raărjndu-se astfel capa 
citate;: de stampare a uzinei 
d< la 558 tone la 615 tone 
în tim(p de 24 ore.

Dar mei aceste baterii nu 
•vor putea face față cantită 
ții rnercu crescânde de mine

100 muncitorii din județul nostru
își refac

(Urinare din pag. l-a)

muncii minieri, inunci ori, me
seriași si funcționa . i din județul 
nostru, Mint aceia care se bucură, 
din ptiu de binefacerile apei mi» 
nerak ce isvorăile din adâncul pă
mântului, de răcoarea copacilor și 
<ie țjerul sănătos.

Vilele și clădirile, sunt pure I» 
dispo/uu muncitorilor. a-igurați 
trimi-i la bai pentru a-și restabili 
sănătate

Camerele spațioase și bjne ame< 
etajate îndeplinesc toate condițiunile 
după un an de muncă în fabrici, 
uzine, mine și birouri, aigurații 
să poată beneficia de o odihrvș 
reconfortanta. Bazine’e cu țipa lor 
tămăduitoare sunt menite dea irm 
mainte să vindece suferințele celor 

■care sub robia capitalistă, nu-și - 
puteau permite luxul tratamentelor, 
Parcul cti copacii înafțl cu băncile 
aliniate, cu aer răcoros și liniște 
monumentală, sevește fiecăru a. loc 
de odihnă și minunate posibilități 
<de lectură. ț

Viața politică ou încetează
Nu este rfeci întâmplător că ob

serv pe una din băncile mai re
trase pe tov. AJmășanu toan, mi
nier din munții Apuseni citind un 
jparagTaf din „Problemele Leninis
mului”, apoi cu și mai mare a- 
tenție recltindu-I și aplecat pe un 
camei făcând nolițe.

„Vreau sa citesc toată cartea a» 
ceasta si sâ nii fac notițe, în cele 
22 de zile cât voi sta aci — 
îmi s-prunc e! după c m'am așezat 
pe aceeaș bancă.

Inii povestește mai departe că 
de ani de zile de când este bol
nav de reumatism, n’a pu'ut să-și 
trateze boala din lipsa mijloace
lor materiale și-și exprimă u a îm
potriva foștilor stăpânitori ai mi
nelor din .Munții Apu eii care n’au 
șliut decât să exploateze pe om și 
nu să se îngrijească de starea lui 
sanitară. 

reu. Astfel, s’a proectat in
stalarea a încă I4 baterii de 
stampare, dintre care patru 
vor fi puse în funcțiune ța 
1 Aprilie 11949, iar 10 la 1 
Ianuarie 1950, când capac! 
taica de prelucrare a uzinei 
de stampare va fi aproație 
dublată.

La fel și Uzina electrică
Mărirea capacității de pre 

lucrare a țuzinci de(Stampare, 
deschiderea de noui exploa 
țâri, introducerea țmecaniză 
ni în mine precum și mări
rea în general a instalațiilor 
auxiliare, necesită o cantitate 
mult mai mare de energie e- 
lectrică decât cantitatea con 
sumată în prezent. Pentru a 
coperirea necesității eres - 
cânde de energic electrică, 
s’a proectat mărirea •"uzinei 
electrice cu încă un turbo^e 
nerator cu o putere "de 10 
mii.
Reflnăria dela Gura Barza a 

fost repusă în funcțiune
Încă din Aprilie 1945, c 

când din cauza sabotajului

sănătatea la Băile
„Astăzi când ne-a venit și nouă 

rândul să ne bucurăm c.e bogăția 
țării noastre, când datorită luptei 
nepotolite a Partidului nostru <Je 
avanlgardă am scos din mâna ex
ploatatorilor întreprinderile cele mai’ 
mari, când regimul no t u de 110 ra
ție ne țreiază posibilități cât mai 
bune de trai, nici o piedică nu va< 
mai reuși <,1 ne abată d pe dru f 
mul drept pe care am pornit.

Tov. Boba 1. muncitor fierar, 
spune că înainte ca mu ic*tor,i să If 
format un cpmitet ca e să ție per
manent legătura cu ad-ția, pentru 
a o informa de doleanțele lor, tri> 
burile aci mergeau destul de slattf 
Până și aprovizionarea cu alimen
tele necesare nu șe făceau potri
vit carnetului de sarcini frasat dc 
Casa Centrală a Asigurărilor So- 
ctfiale. Comitetul format j, 
reușit să înlăture aceste neajunsuri.

„Viața politica este dusă destui 
dc mulțumitor — continuă tov. 
Borba. Fiecaie citește cărți ideo
logice și politice pe care le a a- 
dus cu el, iar de câteva -zile ne 
stă la dispoziție și o biblio
tecă bine înzestrată cu cărțile ne
cesare. Singura lipsă în acest do
meniu este aceea a ziarelor care
nc împiedică de a fi la curent
cu evenimentele politice actuale, iar 
muncitorii veniți, le simt mult lip. 
sa, in special a Scânteii, Vieții^ 
Sindicale și Zori Noi.

Cameră, mâncare și îngrijire 
medicală

Interesându-ma dela a igurați, in 
lumina carnetului de sarcini, tra
sat de Casa Centrala a Asig. Soc. 
de tot ceeacc se prevede acolo,, 
constat că pe lângă camer.le care 
sunt din țoale punc.e'e de vedere, 
expresia igienei și perfectei în— 
grijiri, masa este bună, conisten & 
și îndeslulătoaie, cu toate că moî- 
dul de preparare nu este cel >nai 
indicat. Muncitorii mai au la di;-, 
poziția lor, doi medici ca:e iac 
prescripțiile penlru băi și suprave».

patronal și a instigărilor la 
grevă ale dușmanilor, clasei 
muncitoare producția de iUlr 
scăzuse la 19 kg. au fin, a- 
iinăria instalația de separa 
re țx* cale electrolitică a amu 
Im de argint) d< la Gurabar 
za a fost închisă, ;ifinarea 
aurului făcându-se la afină 
îia Statului din Baia IMa. -

Acum cânți producția de 
aur a întrecut orice prod * 
ție de până acum afinar<*a 
aurului constituie problem 1, 
care a fost rezolvată prin 
repunerea în funcțiune a 
afinariei dela Gurabarza, ca

i1

re a avut țor în zjua de 7 
Iulie.

Astfel, exploatările nurife 
re „Micii” clin punții Apu 
seni, odată trecută în pairi 
moniul Statului jceJor ce m.m 
ccsc, conduse dre oameni 
destoinici ridicați tîin rându
rile clasei muncitoare, se des 
voltă într’un ritm încă n<y u 
noscut până acum, aducând 
un mare aport la desvoltanea 
și înflorirea țării noastre.

V. Cl»j, corasp.

Geoagîu
ghează mersul sănatâții fiecăruia,* 
în parte. , (

100 muncitori reconfortați vor 
pleca peste 22 zile de odihnă

Pe fețele tuturor găsești mulțu
mire — o mulțumire pe caro 
muncitorii dcabia acum au po ibih- 
late să-și și-o exprime, aceia de 
a se putea ocupa de sănătatea 
lor fără cheltueli de bani, ci prin 
posibilitățile creiate însuși dc re
gimul de democrație populară din 
țara noastră.

La fel cu tovarășii citați mai 
sus, este și tov. Ștefan miner,,,x 
profund recunoscător Partidului care 
prin lupta sa a ajuns sa creiere 
muncitorimii aceste posibilități, dc 
trai și la fel cu ei gândesc toți 
cei 100 de muncitori care au fost 
trimiși de medicii Casei de Asig. 
Soc. a județului nostru, pentruca 
în cele 22 zile, să se restabilească, 
să ia puteri noi și •— după concedii; 
— să se coboare din nou îu fundul 
minelor, de juide să scoată mi
nereul prețios, șa muncească iarăși 
în fabrici și uzine, penlru a facq 
din Republica Populară Română o 
țară fericită a tuturor celor cc mun
cesc. r

Ne scriu brigadierii 
elevi

(Urmare din pag. 1-a)

în procente cu cca. (>-7o/o. E cam 
puțin dar acesta-i abia începutul^

După ce arată cum se fin o- 
rele de educație de pe șanl.cr, tâ
nărul brigadier spune Î11 iiicheere: 
Noi toți am ajuns la convingeieă 
că înlr’adevăr șaufier.-le naționale 
de muncă voluntară su.it a-.’e.ăratcj 
școli din care se vor recruta tineri’ 
liolărîți fiindcă știu că ir.un e;c nu
mai penlru întărirea Republici Po
pulare și sunt înarmați cu ideoio ia 
clasei muncitoare, cu tcor a mar- 
xistă-leninistă-stalinistă.

Iu satul Mesteacăn (plasa 
Brad") chiaburii jBolcuTeodor 
și Șipoș Avram, au încercat 
să îngreuneze operațiunile de 
colectare, reușind să antrene 
ze în această acțiune ticăloa 
sa și ]>e alți săteni săraci.

Dcplasându-se in sat co- 
înisiunea anchetatc>are com
pusă din pretorul plasei, in 
ginerul agronom, notarul și 
delegatul organizației de pla 
să I’. M. R.., s’a constatat 
că cei doi chiaburi reușiseră 
să-și treacă suprafețele în 
clase ce i ar fi avantajatlăco 
l«ctare. |n plus Bolcu Teo
dor, a fost găsit bătându-și 
orzul cu îmbăciul, fără să 
fi anunțat suprafața însâmân 
tată cu orz.

In urma constatărilor ..

Un grup de 12 muncitori
și funcționari dela mina Petrila
au deblocat 1600 m. c. de șist

Din lipsă de brațe de 
muncă, lipsă rare în sezonul 
concediilor de odihna se re 
simte foarte mult in Valea 
Jiului un grup de 12 munci 
tort ți funcționari dela nun 1 
Petrila, s’au angajat să dc 
blocheze in mod voluntar 
1.600 m. c. sist ce a blocat 
un pilon al funicuîarului de 
sist, care ar fi avariat picio 
ruț, respectiv întreaga jnsta 
lație a funicuîarului.

-Acest grup Je muncitori, 
și funcționari, după progra 
•eaJOnț mur , 'nuanț -ați țnm

Pregătirea colectărilor 
s’a făcut în bune condițtunî

(Urmare cHn pag. ’l-«) 

astfel [ua cunoștință din țimp de 
cotele cu care au fost impuși.

In urma acestor pregâ.iri comuna 
Bobâlna va putea începe la ti.np și 
în bune condițiuni bătălia treeiișu- 
lui, pornind în acelaș timp campa
nia desmiriștitului care va trebui 
sa fie bine și sistematic organizată 
pentru ca facerea ogoarelor de vară 
să nu stingherească sau să ântârziq 
treerișul.

Deascmenea în comuna Ilia co
misia a întocmit pe teren planul 
de colecătri, iar cu sprijinul orga.- 
nizației de Partid, s’a făcut o ve. 
rificare a suprafețelor însămânțate 
și stabilirea producț ei me_ii la ha.

In cadrul acțiunei pentru pregă» 
tirea colectărilor au fost demascați 
bogătașii care au înce cal să înșela 
vigilența autorităților toca'e, de
clarând suprafe.e cu mu 1 inai mici 
dc cât cele reale.

Sunt și unele comune unde pre
gătirea colectărilor s’a făcut super
ficial și insufi.ienl.

De pildă, în co.nuna Turdaș, 
membrii comisiei dc colectă i fiind 
ocupați cu munca agricoă de pe 

1 pământul [or, au t:e 1 ja muma -e 
, pregătirea colectărilor.

Secretarul organizației de bază 
1 a P.M.R., care e le membru în co- 
I misia de cote lari, nu și a pu ui îr.- 
| deplini sarcinile ce îi reri.i unui 

cute de comisia de verifica 
fe celor doi < hiaburi. li ’au 
dresat acte de dare in jude 
cata, urmând să-și primeas 
că pedeapsa cuvenită pentru 

încercarea d a se 
sustrage dela predarea cote 
Por și pentru instigați! me
nite sa denatureze adevăra 
la Și justa așezar a <x>iec 
tarilor.

Cât privește pe sătenii să
raci, care au l<>»t antrenați 
de chiaburi în acțiunea lor 
după ce au fost lămuriți asu
pra dreptei așezări a eolec 
tarilor, au rămas ti-fă,-ați
luându-și angajamentul <_a 
jye viitor sa descopere și sa 
denia.'; t1’ orice in< « rcare de 
sabotaj a chiaburim».

zâ încă 5 ore zilnic, pentru 
a as;gura bunul mers al fur 
nicularului.

Pentru această munțî con 
ducerea le-a a-ortlat o pri 
ma. Este de șublini »t 
faptul «a a< ti mum itori 
și funcționau pătrun-i de dra 
gosiea :p vl .mJ de a contri 
bui cât mai mult la bunul 
mers al exploatărilor ca1 n° 
nifere, in ciuda căldurii ină 
bușitoare a sisiujui și a pra 
fului, muncesi cu elan, pen 
tru a termina cât mai curând 
această lucrare-

membru al comisiei dc colectări. 
Notarul corn., care deasemenea este 
membru al comisiei, nu cunoaște 
realitățile de pe teren, rrici munca 
comisiilor din satele notariatulirij 
Lăsându-se antrena' de ch.abunmra 
satelor, susține interesele bogăta
șilor, care spun că din cauza proas
tei recolte nu-și vor putea preda 
cotele la care au fost impuși

Datorită faptului că membrii ca 
misiei se precupă cu alte muoci 
de mai mică importanță, p:egătirca 
colectărilor în această comună este 
întârziată și superficial fă>u'_ă Nu 
s’au afișat nici până în prezent 
tabelele cu cotele dc predare pq 
gospodării, pentru ca țărănimea să
racă să cunoască cotele la care au 
fost impuși bogătașii satului.

Se așteaptă comisia județeană ca e 
a verificat la fața jocului co-nponen 
ța acestei comisii să ia măsurile 
necesare pentru înlocuirea ei cu- 
tăranl săraci care să se țioată ocup« 
în mod conștiincios dc pregătirea 
colectărilor. 1

(în fiecare zi k
„Zori Noi”|
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Reforma monetară 
din zona sovietică a Germaniei 
■i n. Berlinului 

Ordinul mareșalului Sokolovski

Avioanele americane
violează normele de sbor deasupra Berlinului

’ Scrisoarea generalului sovietic Lukjancenke trimisă 
generalului american Haylie

BERLIN — Mareșalul Sokolovski 
șeful administrației n.ii are ovieli e 
din Germania, a dat în ziua de 
24 Iulie, ordinul Nr. 124 privind re
forma (monetară și sporirea cir-, 
culației monetare din zona sovie.ică 
de ocupație și din regiunea Ber- 
linului.

Ordinul are următorul cuprins::
,,Noua monelă (mărci ge mane ale» 

Băncii Germane de emisiune) est» 
introdusă din ziua de 25 Iu e crt.> 
în întreaga zonă sovie.ică de ocu) 
pație a Germaniei și în regiuni a 
Berlinului.

Banca germană de emisiuni a- 
primit permisiunea să efectueze, 
între 25 Iulie și 28 Iulie, schimba, 
rea Reichs-măicilor și Renlen-măr. 
cilor prevăzute cu cupoane speciale 
aplicate pe ele pentru noua mo. 
nelă în proporție de unu ia unu.;

Monela metalică rămâne î 1 cir. 
culație cu valoarea ei sominală”:

Ordinul proclamă mărcile ger
mane ale Băncii Germa >e de e- 
misiune și monela metaică a la'.ă 1n 
prezent în circulație ca f i.id sin
gurul mijloc legal de plăți în zo 
na sovietică și în regiunea Marelui 
Berlin. Reichs-mărcile și Renlen-. 
mărcile cu cupoane speciale apli
cate pe ele vor circula și vor fi, 
acceptate în toate tra izacții'.e la e- 
galitate cu mărcile germane ale Băn 
oii Germane de emisiune în pro
porție de unu la unu până in ziua 
de 27 Iulie, după care dată 
culația acestor Reîcs-mărci și 
ten-mărci încetează.

Ordinul obligă pe șe ul depar
tamentului financiar al Corni iuniî 
Economice germane să pro edeze 
Ia o nouă înregi.trare a tuturor de. 
pozitelor în noua mo e ă din băncii? 
de economie și să a-igure cu în-’ 
cepere dela 15 August 1948 accep- 
tarea nestingherită a jepo iteor citr 
băncile de acono.ne, r.e.alua.e pe 
baza ..dispoz țiun lor a u > a retor- 
mei monetare din zo a sovietică 
de ocupa'ie din Germania’’ din 21 
Iunie 1948

In conf. cu ordinul de mai stB 
Banca Germană de emisiune a pri
mii dreptul să en li o nou 1 monctă 
în limitele prevăzute pentru scliim» 
bul actualei mor.e e -în circulație, 
O emisiune suplimen'a ă de 1 anc- 
note poate fi efectuată numai în. 
liniile e u >’ei de Oli l a em ni, 
în conformi a e cu hotă î e p ciale 
ale Comioiunii Economice germane.

pro-

cir-
Ren-

Berlin. După cum anuit 
ță ziarul „Neues Dcutsch - 
land”, avjoanele americane 
au început să transporte din 
Berlin produse alimentare și 
în special conserve.

Ziarul Taegliche Bund - 
schau scrie: „Această perfi 
die stârnește indignarea po 
pulației germane”,

Berlin. — Gencralul-locotc 
nent Lukyancenfco, șeful sta 
tului major al administrației 
militare sovietice jdin. Germn 
nia, a trimis o scrisoare ge 
neralului Haylie, Șeful stătu 
lui major al administrației 
militare americane, în ziua 
de 24 Iulie, subliniind că

PUTERNICA DIVIRGENȚA 
în rândurile Partidului Socialist Francez 
cu privire la sprijinirea guvernului pe care 

urmează să-l formeze Andre Mărie

s’ati raportat noui cazuri de 
violări flagrante de către a 
vjoancle americane ale actua 
lclot norme ce reglemente ! 
za zborurile pe deasupra teri 
loriului zonei de ocupație so 
vietice din Germania^

In ziua de 16 Iulie, spune 
scrisoarea,' un avion amcri - 
can s’a abătut depe calea 
aeriană în districtul orașu
lui Kottbus și a zburat timp 
de o jumătate oră pe deasu 
pra oțclăriilor „Rulan”.

in aceeași zi, un avi'Xi a 
mericau a descris 15 cercuri 
la o înălțime de 700 • 800
metri pe deasupra fabric -i 
„Brembahn" din dintru tul 
Kalau.

Generalul - locotenent ’l.u 
kyancei^ko a cerut ca. bă se 
ia măsurile necesare (XIi i >: 
păstrarea unei ordine și disr-i 
line elementare in spațiul a 
rian de deasupra teritoriului 
zonei de ocupație sovietică 
din Germania.

Candidafii partidului Progresist
la preșidenția Statelor-Unite

Paris, 27. Grupul socialist 
din Parlamentul francez a 
desbătut cri chestiunea parti 
cipării socialiștilor la guvei 
nul pe care urmează să-l for 
meze Andre Mărie. Rezulta 
tul votului a fost 33 pentru 
participare și 31 contra deci 
o majoritate de numai două 
voturi.

Republica Populară Română a 
fost invitată la numeroase târ 
guri de mostre din streinpta'e

București 27 (Agerpres). 
La direcția exporturilor din 
Ministerul Comerțului, au 
fost prjmite mai multe invita 
[ții adresate R. P. R.lpentru a 
participa la unele târguri 
de mostre din străinătate- 
Printre altele, au fost primite 
invitații de a participa la târ 
gurile din Praga, Plovdiv, 
Viena, P>ari, etc. care au loc 
în toamna aceasta.

Direcțiunea Exportului gt'j 
djază în prezent posibilită
țile de a participa la ,cât 
mai multe din aceste târguri

Puternicul grup care b’a 
opus, a dat publicității un co 
municat în care se arată în 
tre altele:

In momentul când Franța 
are nevoe de toate ^energiile 
pentru a face față situației 
grele, o parte din socialiștii 
colaborează cu Mărie, omul 
care în momentul invaziei liit 
leriste s’a dovedit capabil de 
a colabora cu dușmanul. A 
ceasta colaborare este o gîs 
creditare a socialismului. N t 
ne simțim nici angajați și 
nici solidari cu această deci-r 
zie — închee comunicatul.

Philadelphia. — .Congresul 
partidului progresist a desem 
nat drept candidați ai săi la 
președinția și vicepreședin - 
ția Statelor Unite respectivi 
pe d-nii Henry wațlace, fost 
vicepreședintele al Statelor 
Unite, și senator Glen Tav 
lor.

In seara zilei de 24 Iulie 
pe stadionul sportiv ,;Shibe 
Park” a avut țoc, p întrunire 
impunătoare la care au luat 
parte peste 30.000 persoane.

D-nii Wallace și Tayler au 
rostit cuvântări în cursul că 
rora au arătat că acceptă 
desemnarea lor drept candi
dați.

i

i

Cum au decurs lucrările ședinței 
plenare a C. C. al U. P. M.

Unim? DemocFoîicfl
3 Poporului Finlandez, a r?ruf ca 

ah’3ful prîrr-ministru Pikk^a
Să formez* nf ul gwerr»

(Urmare din pag. 1-a) 
succes strălucit Î11 alegerile gene, 
rale. Raportul a scos în e.idcnță. 
că Rezoluta Plenarei a 11-a a C.C, 
al P.M.R. a arălat că Uniunea Po
pulară Maghiară a contribuit în 
mod eficae la succesul alegerilor. 
Mai departe, raportul s’a ocupat, 
de naționaliza ea întreprinderilor și 
de alianța între clasa muncitoare 
și țărănimea inuncitoa e

Ocupându-se de problema colec
tării cerealelor, raportul constată că 
în sistemul actual de colecta:e, co
tele sunt echitabile întiu.ât se a* 
pară țărănimea muncitoare. î îgrâdin- 
du-se posibilitatea de exp’oa are a 
elementelor capitaliste de a ,a e.

Mai depane. raportul
sacral un articol special 
nunțârii concorda'u ui cu 
'iranul, pre, e .t rd ar astă 
blemă d.epl una din cele 
importante pentru 
maghiară a țării.

Partea a 2-a a raportului a fost

Ei au subliniat ,țelurile 
tiouțui partid și au anizal 
partidele republican șr dem > 
crat că promovează interes 
Ie marilor afaceriști la dau 
îia poporului.

Dnii Wallace și Tayl-v au 
insistat asupra posibilității 
și necesității colaborăm cu 
URSS-ul.

Impunerea meseriașilor 
s’a făcut în bună, 

înțelegere; între fisc 
și contribuabil 
(Urmare dii pag. 1<J

Helsinki, 27. — Eri, gru 
pul țju.rk.rni ntar al Uniu.fi 
Democratice a oporujumin 
lande,, s a înt mit p.-nt u 
a discut 1 fo mar a ■ oului gu 
vern. După ce s a a iop.at j 
rezoluție in care se arată că 
guvernul condus de Maur.o 
Pckkala spre deosebire de

guvernele existe nte înaint a 
sa, a .ri'-ntai țara pe un 
drum jvst alătu i de Uniunea 
Sovietic.!, Uri m -a. Demo< ra 
tică a I’op .r. 1 i Finlandez a 
cerut ca actualul prin mini 
stru ă’avno PekFa'a, să 
devină șeful noului guvern.

a con- 
de- 
Va- 
pro- 
mai 

pOj-u’ația

citită de d. Ladislau Banjai, vice
președintele U P.M., care a arătat! 
nece ilatea ca Uniunea Popula ă Ma, 
gliiară să țină seama în activitatea 
sa de ascu(irea luptei de clasă.

Raportul insistă apoi a-upia rcw 
lu[ui conducător al clasei munci
toare în lupta contra fascismului 
și în reconstrucția democratică, -ub, 
linîînd între altele că negarea roluli» 
conducător al clasei muncitoa e și 
a avantgardei ei P M.R., a produs 
o înclinafie periculoasă dela linia 
democrației populare și ții U.P.M. 
facilitând strecurat ea elementelor v. 
xploalatoarc în conducerea organi
zației.

După citirea rapoitului, au ur
mat discufii la .care au luat cuvân
tul tov. Ațex. Scncovici, ministru 
adjunct la Ministerul Mumii 
Prevederilor Sociale și 
dovic Takacs ministru 
Naționalităților.

Rezultatele conferinței 
concretizate de către d. 
vicepreședintele U P.M. care a con. 
statal că raportul, care c;te opera 
unei munci colective, a fost ac
ceptat și aprobat de Comitetul 
Central.

și
d. Dr. Lu- 
adjunct al

Umplem butelii de

I Aragaz

majorări cunoscând mai bine 
situația decât organele («-»• 
cale-

Și pentruca massele de 
mici meseriași și libc" pro 
fesioniști să știe cum au ,1- 
juns la această situație nouă 
•e bine să amintim^âțpolilica 
această fiscală a fost ini ia 
tă de P. M. R.,forța,conducă 
toate a democrației dm țara 
noastră. Atât ța Congresul 
general al P. M. R.Uin Feb 
ruarie a. c., cât și la alte o- 
cazii tov. Gh. Gheorghiu Dej 
secretar general nl P. M. R. 
și tov. Vasilc Duca s< ■ retar 
al I'. M. R. au arătat ca do 
b.tica Partidului este să sp i 
jine toate forțele productive 
ale țării în lupta pentru des 

I voltarca democrației noastre 
populare.

Mici:, meseriași, liber 
| prefesioniști, au lot jntere- 
I sul să meargă sub conduce- 
( rea clasei muncitoare inam 

te pe drumul pornit pent-u 
că acest drum duce spre pro 
greș și bunăstare de care se 
vor bucura toți cei ce mun 
cesc in această țară.

B. Someșfeleanit
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