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Un altfel de tratat
decât ce!e din trecut

Vizita delegației guverna
mentale jeg slave in Româ
nia ha l iDiinat după cum 
anunță comunicatul t ficial dat 
Cu acest pnltj, pr»n iecheerea 
unui tratat de prietenie, co
laborare și asistență mutuala.

Pentru noi românii este 
deosebit de semnificativ și 
important faptul, că pentru 
prima dală după C.l de al 
doilea război mondi I, suntem 
in măsură sa semnăm un a- 
semenea act care vine să pe
cetluiască șl să adârceascâ 
relațiile de prietenie cu una 
din țările democrației noui. 
Faptul cH mai semnificativ 
il constituie insă 
pașnic și profund 
al acestui tratai, 
noului fundament 
stă la baza celor 
cu regim democratic popular.

Afirmându-și voința lor ne
clintită de a realiza o politică 
de prietenie fermă și dura
bilă, cele două părți contrac
tante — cele două popoare__
își iau obligația de a se con
sulta în foaie chestiunile in
ternaționale importante care 
privesc pacea aplicând în co
mun orice măsură necesară 
as gurăj ii securității lor teri
toriale; de a-și acorda reci
proc și fără întârziere spriji
nul militar în cazul unei a- 
gresiuni din partea Germaniei 
sau oricăror alte state; de a 
sprijini toate inițiativele ce au 
drept scop să înlăture orice 
focar de agresiune, să asigure 
pacea și securitatea în lume.

Un asemenea tratat, dictat 
numai de interesr le superioare 
ale poporului și păcii n'a fost 
încheiat niciodată de guver
nanții noștri din trecut. Ase
menea tratate nu puteau și 
nu pot fi încheiate de state 
cu regimuri reacționare. Esie 
drept, se semnau șl atunci 
tratate, dar așa cum prea bi
ne a remarcat mareșalul Tilo 
în cuvântarea rostită cu pri 
lejul adunării din Piața Vic
toriei „acestea nu erau acor
duri și alianțe încheiate de un 
popor cu alt- popor. Acestea 
nu erau altceva decât com
binații reciproce făcute de for
țele imperialiste rapace, cu

CaraClerul 
democratic 
exoresie a 
politic ce 
două state

Factori importanți în organizarea
*■

muncii pentru mărirea producției
Tov. ing. Const Costantinescu, membru in C. C al Uniunii Metalo-Chi

mice ji al Confederației Generale a Muncii, cate inginer la uainele din Călan
Techiician recunoscut in sectorul industriei siderurgice, tov. ing, Con- 

atantinescu este unul din cei al cărui aport la câștigarea drapelului producției 
de către uzinele Călan, a fost deosebit.

Cunoscător până in amănunt al problemelor de producție, el a știut 
cum trebue organizată munca pentru Îndeplinirea și chiar depășirea progra
mului de producție.

In rândurile de mai jos, d-sa împărtășește metoda și practici care la 
Călan au adus o victorie și care trebuesc însușite și puse in viață de toți oa
menii muncii dornici de progresul țării noastre.

Problema ridicării producției 
a pătruns in toate sectoarele < ie| 
activitate, 'deoarece, e|e felii 
cum a fost înțeleasă și rezolva 
tă această problem^ depinde 
creerea c ementului principal ce 
■ta la baza stabilizării morte; 
tare - fabricatele și mal cles 
abundența ace t .ra. i

Dar, pentru a se ajunge la 

scopul de a se înșela una pe 
alia cât mai mult posW.

Am trăit cu topi sfârșitul 
firesc al acestor hidoa .e com
binații diplomatice ale câror 
fundamente le constituiau in
teresele personale ale clicilor 
exploatatoare, al căror țe' era 
înșelăciunea și asuprirea, sfâr
șit ce a culminat 
zaslrul mondial.

Eliberându se de 
și de sub Influența 
listă, popoarele din Sud Estul 
Europei care au eșit din cel 
de al doilea război mond-al 
cu o vastă experiență politică 
au pornit cu hotârire să-și 
reconstruiască singure pacea. 
Prin reprezentanții lor adevă- 
rați, ele inchee astăzi tratate 
al câror urne scop es'e că 
dlrea și menținerea Păcii pen
tru a se putea desvol'a ne 
stingherite pe drumul cuceri 
rilor populare spre socialism.

C. MAGDALIN

prin de-

sub jugul 
im t"ria-

(Continuare in pag 4-a)

Pe marginea unor adunări smdicale

Spiritul Văii Jiului nu se lasă 
nici de astă dată desmintitdată desmintit

Valea Jiului... S’a scris și s’a 
vorbit mult până in prezent de 
aceasta citadelă a democraț.ej 
românești, de lup.eLe duse cu 
mulți ani in urmă aici pe tru li 
bertate și un trai mai bun de 
realizările minunate ale munci 
țorimii miniere din această le
giune după 23 August 1941.

Intr'ade.ăr oridecateori Par 
tidul Comunist Român, forțele 
democratice ale țării, au ape.at 
la muncitorimea de a ci, ea a 
răspuns cu entuziasm, lie că 
era vorbă de marirea producției, 
pentru terminarea! victorioasă 
a războiului antihitlerist, de a 
lungarea deîa cârma țării a gu 
vernuțui Rădescu, sau de lupta

llrutm

câflâloral ©■» neșliri 
Sarl»alcr« 

fcracate •

In corpul ziarului abcnații gă
sesc calendarul pe anul 1948

de Ing. Const. Constantinescu

o mărire reală al volumului) 
de mărfuri ce urmeaziă a ve .a 
în circulație este nevoie de un 
spirit gosrouăiesc in întreprin 
clerile mari și mici, este . lei 
voie de organizarea procesu.ui 
de producție.

Privind lucrurile in mod prac 
tic, să vedem de ce es e cortdi 
ționată o bună organizare a

Joi, 25 Dec. 19 17
<*«• r'llill U* ua»ar

««■ftrw «pufaftrti
oMValii r V. î. flr *»7.Wt i •

inlroducaipa elementului popular 
în justiție asigură păstrarea și

consolidarea reformelor si■

cuceririlor de până acum
Cum s'a desfășurat prima etapă a alegerilor asesorilor 

populari în județul Hunedoara
„Vom împărți dreptatea așa cum cere voința poporului"

Sirena atelierelor Centrale C F, R -Slmeria a sunat Vineri 19 
Decembrie mal prelung, purtând parcă in ecoul ei o chemară de 
sâibatoare ca și b'ururia Int pâritâ pe fețele muncitorilor itigcâ- 
mâd ți la poarta cea mare Și, mtr’adevâr in aceasta zi, in Sime 
ria era sărbătoare.

împotr iva reacțiun • 
internaționale

Țara noastră se 
in îața unei sarcini

mie,ne și 
' ....I

afli insă 
, istorice.

Noui sarcini și mai importante 
stau in fața clasei munci.oare, 
de îndeplinirea cărora d,epinde 
desăvârșirea democraț ei noas 
tre populare și giăbuea cLd.rii 
societății către care tindem iu 
toții: socie atea socialul ă

Felul cum au decurs adunări 
le uriașe sindicale cane au a- 
vut loc Duminică 14 Decembrie 
a. c., în întreagă Va£ea Jiului, 
felul cum a fost primită, tina, 
liza, justă a Confederației Gq 
nerale a Muncii asupra produc
ției precum și nouile tarcir.i a u 
mate cari derivă d n aceasti 
analiză profunda, dovedește ca 
spiritul Văii Jiului nu se lasă 
nici de asta data desmințit.

La Lupeni și Petrila la Pe 
troșeni, Aninoasa Lonea, și Vul 
can muncitorimea minieră a 
ascultat cu atenție lipsurile in

B Someșfe'eanu

(Continuare in pag 3-a)
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jiroducției. Trei factori îmror 
fanți conuibue la realizarea u 
nei producții superioaie ațâț djn 
punct de vedere canitatic, cât 
și calitativ:

Materiile prime și combusti
bilul; instalațiile pr’n Gale și 
anexe, și, brațele de muncă.

Dacă materiile prime și corn1 
busfibilul 'constitu.au o problc 
mă înainte de încheeitea acordu 
rilor comerciale cu Uniun a So 
vieti-ă, după ce intrări ma ive 
de minereuri, semi/abricaile. 1 
cocs, etc., au dat din nou via
ță industriei noastre 
de Ijază, problema aceasta a 
încetat de a se mai ipune, sin
gura grije în această privință, 
constituind o dirija.e potrhi ă

Continuare in pag 3-a —
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Înainte vreme, de mul.c oii 
ceferiștii din Suneria au Lă ut 
drumurile judecății- Ș de tot 
atâtea ori pierdeau procedee 
deși aveau dreptate, sau se a- 
iegeau cu o condamnaie gra
vă când iaptuiscră o abatere 
fără importanța și care nu ie 
riclita situația nimănui. Drcpta 
tea pentru poporul muncitor nu 
exista.

Erau mai ales, atunci, acele 
mandate de plată a datoriilor re 
care ei nu le făcuseră, dar jjeț 
care, ca și sechestreze repetate 
justiția le ordonanța

0 sărbătoare a întregului 
popor muncitor

A venit insă P.C.R., cu pro 
punerea Reformei Just ț ei, in 
sușită de guvern, \otata ide Par 
lament și astfel devenită lege, 
— reformă de mult așteptată 
de poporul muncitor șl care in

I. Rusneac
— Continuare in pag 3-a

fțe&m OOB’tlîl cu 3;«o!“
Impresiile delegaților care au înmânat mareșalului Tito 
darurile trimise de oamenii muncii din jud Hunedoara

Pentru a-și manifesta marea dragoste față de popoarele ve
cine și prietene ale Jiigusiaviei și bravu'ui lor conducător, mun
citorimea județului nostru a trimis ia dar Mareșalului Tito o serie 
de obiecte artistic executate, reprezentării procesul de producția 
și specificul regiunii noastre.

Darurile au fost Înmânate personal Mareșalului de o dele
gație formată din tov. 1. Mânzatu, I Ștefan și D. Frfedmen, cu 
care bravul conducător al popoarelor J igoslaviei s'a Întreținut, 
interesându se de viața și truda oamenilor muncii din regiunea 
noastră

Publicăm mal jos impresiile pe care delegații muncitorimii 
hunedorene leau împărtășit ziarului nestru la întoarcerea lor din 
București.

Din momentul în care am a- 
flat că mareșalul Tito va primi 
personal 'delegațiile de munci 
tori venite să predjea obiecte 
le dăruite de poporul român 
popoarelor JugosEvei cu oca 
zia săptămânii prieteniei romă 
no Jug. nici unul dintre noul 
Inu a mai avut liniște. |

Fiecare se pregătea suiie e 
ște să apară in fațt genialufui 
conducător al popoarelor j'Jgo. 
siave. Eram mândri per.t u feri 
cita ocazie de a putea vedea 
și sta alături de omul in jurul, 
căruia s’au țesut atâtea legen 
de frumoase.

Este greu să descrii ma ca 
emoție cu care au pătruns m

4*9

hitr’o atmosfera de 
cald entuziasm 
populația Devei 
a sărbătorit

aniversarea ^Jene-

»*«■! «st'.nu!ui Ciulin

Aniversarea zilei c.e na-, teren 
geneial ssiinula> talm a ccns.i 
tuii iKii.ru populați., județul i 
no-tru un fericit prde, de . i 
manife-ta dragos ea și adu iru 
ția ia;ă de inarcle yeni I c; e 
mm ,i conducătorul iubii al 
popoarelor suvttice.

La fe tici.a.ea inciimata ac 
stei aniversări sub a s, > 'Le /-.R 
LU • ului ce a acut Gc LMJn.me 
ca d.m. in sala cincmutografu 
lui „Progresul'' din He\a du, a 
cuvântul miroductiv lostit ue 
d. prim Dro.u.or Daniei, au maț 
cuvântul d nii dr. loa Priscor 

i ,u edoara.nic, pre.ectul jad- Gu edoara, 
procuror Brctan și iov Andrei 
Duduia, secretarul juiRțenei 
Deva Hunedoara a P. C. k., 
care au vor uit u'csp.e viați 1 
lupta marelui conducător ai po 
poarelor sovietice, sublniind 
contribuța LRSS.la stabilirea 
și menținerea jă.ii mondiale Ț 
ajutorul neprccupcțu pe care 
popoarele soiietue i au uc udat 
și continuă să 1 acorde poparu 
lui român.

Vorbitorii au fost deseo.i in 
trerupț de publicul asistent ca 
re Ți manifesta dragostea față 
de marele Stalin prin aclamați 
și ovații nesfârșite.'

Festrifiaiea a fost inche tă 
pnntr’un reușit program ar 
tistic organizat de secția cultu
rală ARLL'S.

palatul 'din șoseaua Jianu, iude 
eram așteptați de gloriosul 
Mareșal Tito.

Acolo am avut o bucurie n 
plus. Erau de f.;ță și secretarii 
iubiți af'Partidului no-tru, tov. 
Ana Pauker, num trul de Ex 
terne și Teohari Cieorges.u, 
ministrul Afacerilor Interne.

Obiectele adus|e în dar de 
numeroșii 'delegați ai came iilor 
muncii ’dela ora e și sat din 
toate colțurile țării, repr.e n 
tau in reaga istorie a vieții 
și trudei poporului român.

O deosebită im. res e au pro 
dus obiectele du.e de noi in

(Continuare in pag. 4-a
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a» seae.a»
Cronica teatrala

datorie
P« «cena Teatrului Comunal din 

orașul nostru ca și ia mal malta 
centra ale județului Teatru! 
Muncit resc din Valea Jiul»), n 
prezentat in seara zilei de 15 
Dec. a. c . comedia teatra'ă in
titulat! „Nuni! pe datorie**,

Trecfini peatu conslderațiunile 
de ordin tecbnic $1 realizarea ar
tistică. caracterul moral al spec
tacolului, tribue să mărturisim, cfi 
a t. st sub așteptările noastre ți 
ne a produs o neașteptat! de 
cepțle

Acțiunea este brolstă pe o 
temă minoră, a cărui prezență 
ta repertoriul unui Teatru Mun
citoresc nu are nici o justificare, 
deoarece din subiectul realizat 
fără nimic firesc, punctat cu tAo- 
gueli și s ag»re perimr.te, nu s'a 
deg-j<t Dimie constructiv care să 
îndreptățească spectatorul să crea
dă că speB acolul a f .st interpretat 
de o formați" a Teatrului Mun
citoresc din Va ea Jiului.

Efectul pe care i a produs 
„Nunta pe datorie,“ s'a putut 
deduce din atmosfera de decep
ție unanimă care plana In 
sală la ultima cădere a cortinei.

Cânt scriem aceste rânduri a- 
llătn ceeace dovedește ca și con
ducerea teatrului a hotărit să 
rupă cu șovăiala, că Turneul 
Teatrului Muncitoresc, urmează 
să fie reorganizat ți încadrat In 
sf<ra preocupărilor reale ale ar
tei populare menite a contribui 
a rid carea nivelului artistic ți 

cultural al mani'lor miliUnte ho 
trrî e in lupta de Jitii d ne a tie- 
cutul 1 sumbru ți clătiiil cula

DATINILE DE CRĂCIUN
Multiplele datini ale Cră.tu 

nului, au con. ttuil prilejul lC 
lor trei spee.acolc o;g nizalA 
și intreprea c de: Scolie se 
eundare, l ront.il i-lugarilo. și 
Regimentul 3 i rausm.siui.i din 
locanta, e.

Vom scoate m relief < iracte 
ristba fiecărui s.ec.acol în par 
te, ti.nd.ă de.i coate au -Vut 
acelaș motiv de realizare, de 
au diferit atât pr.n nuanța i 
realizarea lor a tisti.a cât și 
prin spiritul de adap are al da 
linilor noastre la vre.nur.lc nou 
pe care le construim. <

Spectacolul „Datincloi de 
Cră-iun" prezentat ce elevii 
șșcolnor secunuaie, loc.rie, bes- 
gat în coruri și colinde, - ce 1 
a reușit să 'se impun i pn.i rea 
lizarea sa artis.iaa, inu a .em.it; 
imă în aceiași măsură că reuca 
în întregune colori ul ua.inclor 
sărbătoririlor crăcit n-lui s,.eci 
iice regiunei noastie.

Echipele artistice din județ 
ale Frontului Plugarilor prin 
varietatea datintlor p.ieenla e 
și prin dan. urile dinamice < in 
care se desprindea cigoa ea e e 
atentului popular, a obți. ut a- 
plauze.e unanime ale spe t tori 
lor.

Pomul de Crăciun or a izat 
de Regimentul 3 transmisiuni, 

credere a sociali»aiului, care se 
tont rebză tot m I luminos la ori 
zontul vremurilor noastre.

a fost încă un prilej de a va 
riiî a mielul îna.t educa iv »1 o- 
sta^iLor tun aceas ă unitate, 
care datorita mumii ie caie a 
paiat.u E C.P. o ocp ne .nipieu, 
nă cu întreaga conducere a d 
gimentuiui m oa e dome le, 
da roade satisfăcătoare-

Mugușoi ul «tât i e actual, 
a reușit să loglindeasca i del 
diferite aspe. w d.n pieacupă 
rile de azi aie inas.ekr iopula 
re.

Spe tutorii și au concretizat 
adrrurația f ță du acea ti r<.a 
lizare imbucurătoaie prin ro
potele de aplau.e <ie u ub 
liniat numeroase nam,ere ale 
spe.tacojului.

Colțul tiner-tulul

ările tineretului hunedorean în cadrul campaniei
„Luna Tânărului Muncitoresc**

In csdrul campaniei „Luna 
Tânărului Muu.itor", iu județul 
Hun edoara an fost d tuzate un 
număr de 15 000 exemplare din 
z arul „Tânărul Muncitor", in 
acelaș ii<at> făcâudu se 1.115 a- 
bonauiente noul

In munca de difuzare si abo
namente b'uu ev dentist organi
zațiile U T M d n Deva, H ine

J UN FESTIVAL
lin z ua de iJum'necă, 14 Dec, 
1)47, sub auspiciile Utriu il Fe
meilor Aotifasciale, f.lfula Deva 
s’a organizat un frumos festival 
aitisti co-cultural pentru copii in 
localul teatiulul Comunal

Cn a est prilej s'au putut ob
serva două f«p‘e îmbucurătoare 
Dr, gost< a mam-lor pentru copiii 
lor ți tot odaia Înțelegerea fru- 
moa ă pe care copiii tării noastre 
o dau vremurilor prin care tre
cem.

Festivalul a fost detch's prin 
cuvântul de introducere plin de 
indi mauri frumoase al elevei, 
Chiti» Leii» din <.1 IlI-a a Li
ceului de Fete din localitate. A 
urmat apoi un program comuua 
din diferite puncte distractive, 
recitări, gimnastică ri’mică din
ii uri naționale (ex<-cnt.ty de școa
la primară centru). Scufița Ro
șie, iu erprvtotS de Ș-oala Pri
ma'! maghiară, precum și pre- 

doara, Cugir, Ilia, Simeria ți 
Căian.

Dmtre cel care au activat ii 
cadrul acestei campanii s’au evi
dențiat in mod deosebit tov Au
rel Bsnca, Og an Va»lle șl Ko- 
vacs Silvia din Deva.

X
Luni 15 Dec. a. c. la Ghelar 

a avut loc deschiderea primei

AL TINEREȚII
z-ntarea lui Moț Criciun eu 
Irum ațele lut obi eiuri, atr'h ta 
elevilur cl, II a a Liceului de Rte.

Serbarea s'a deșfațurat iott’o 
frumoasă atmosferă de bur-urie, 
părinții pricind cu lacrimi de 
b i'urie, debutul copiilor lor, iar 
cocl'l cn auiletul plin de recu
noștință pentru părinții ți îndru
mătorii lor

Noi copiii, pe lâogă plăcerea 
ce am avnt o, peir.când o zi fe
ricită suntem adâac recunoscă
tori îndrumătorilor d n fruntea 
țării, ore știu st n» ludreote pe 
că.le fericirii țl ale progresului, 

Vxsiluiu Zo-iea 
cJ lILa B Lic. d« Fit» 

Regina Marja Deva

Cetiți și răspândiți ziarul

„ZORI N01“

serii a școlii de cadre a orga- 
n zsției U. T. M

Au luat cusâutul cu aceab'ă 
ocazie tov. D-tru Dej u delegat 
al Comitetului J idrțeao D.va «t 
U TM ți Pop din partea org' 
P. C. R Ghelar.

Cursurile școlii sunt urmate de 
un grup de 20 elevi, dornici 
să-șl iasuieis ă noul cunoștnțe 
pentru manca lor de zi cu zl.

Morala proletară duce lupta 
și împotriva unui alt „vec.iiu o 
biceiu”: acela de a privi >.ej 
gile țării „din punct de 
vedere al omului lOuit”, Legîid 
sta.ului democrat de astăzi sunt 
legile clasei muncitoare și aliej 
întregului popor munci,or. Căi 
carea lor este un rău făcut cema 
crației și poporului, kespe.tul 
legilor sta.ului democrat e un 
element "de s^amă al moralei 
proletare.

Una din saronile de frunte 
ale poporului znunc.t?r și ale 
regimului democrat es.e ciee- 
rea Unei noui vieți de stat, 
strâns împle,ită cu viața și 
munca fiecăruia din noii, și n ți
nui nou aparat de stat, “lipsit 
de pâ-ateie celui vechiu și ia
pa bi. să organ.zeze munca po
porului pentru o viață mai 
bună.

Ce ne cere înaqeste împre
jurări morala proletară?

— In primul rând, să luptăm 
contra carierismului.

Membrul pait'dului de avant 
gardă al proletariatului nu con 
sideră, ca în partidele de tip 
vechiu, situația sa rin partid 
drept o trambulină spre pos 
turi și „situații”. ‘ j

Morala proletară a pariiduh i 
duce cu succes lupta impotriva 
necinstei și corupț ei în ăpara 
tul de stat, ca și în organiza 
(iile democratice și în între 
prinderile de stat și particu
lare. Se știe cum au fost elimi
nate din organele sir.dicale e 
lementele 'corup je ale social- 
democrației de dreapti, știe 
cu ce repeziciune au io t epu
rate din Ministerele Industrie* 
și Comerțului, Finanțelor și A- 
facerilor Străine, funcționarii ne 
cinstiți, învechiți în iele. Dar 
Partidul Comunist și miniștrii 
comuniști nu sunt mai blânzi 
nici față de comuniștii care se

PROBLEME IDEOLOGICE

Morala Proletară a Partidului Proletariatului
răsă ademeniți de 'șperțari și 
de dorința ue îmbogățire, ln« 
diferent de rangul lor și ,ue \o, 
chimea lor de part d, ei sunt 
dati pe mâna autorităților și 
excluși din partid

Căci morala proletara pii 
vește orice funcț.e qe s at, tfe 
ea cât de rnodes.ă drept o s .r 
dnă de răspundere inc.ied . ța,- 
tă de par.id și popor, rp orice 
act săvârșit de un funcționar 
împotriia inteieselor st.tuLa, 
drept un act de trăd.>e lațâ 
de clasa muncitoare și h.ță «-0 
popor.

Din fericire, aceste cazuri 
constituie o ne.nsemi.ata mino
ritate. Morala pro.etară a l’ăr 
tidului Comunist Roman s’a 
dovedit în s.are să dea nouiui 
aparat de stat O m.ățșare uno 
rală care să inspire iCsperi • 
simpatie oamenilor mundi și 
teamă exp.oa .ato rilor,și,duș ni ani 
lor.

Nu poate fi construit un nou 
aparat de stat fără o Suptă a 
prigă contra birocratismului, - 
atitudinea tără de surie, a tund 
ționărimii fața de lucruri și îață| 
de oameni. Combătând dispre 
țul moștenit dela iuncț on ■.rii 
de tip vechiu, față de «em i s 
tea omenească a ce amanului, 
morala prolif ică lupta să rici.e 
propria demnta.e omenească a 
slujbașilor de toate categorii 
ie, să i desbare de ori-|e oti 
ceiuri slugarnice, să șteargă 
până și d.n amintirea lor na
țiunea înjositoare de „om de 
casă” și să iaca din ci adevă- 
rați slujitori ai poporului.

Este datoria membrului de 
partid să intervină în ori.e sec 
tor al vieții de stat, 'sesizând

de Sorin Toma
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organele în drept atunci când 
consta ă că iniei e^ele siaț. lui 
și poporului sunt dăuna.e sau 
când are propuneri serioase uej 
îmbunătățirea munoi. Dar e a 
faptă m joși .oare pe.itru mem 
brui pa. tidului de avantg_ruăi 
al proktariatulLi, să .iutervie”, 
pentru a ceie un avantaj lie 
pentru el, fie pen.ru rud|z iau 
prieten.e.Chiar într’o CaUză d el 
ptă, utilizarea legăturilor ae 

rudenie sau de pr.e.ie.iie, în !o 
cui că lor normale a,e oricărui 
cetățean, aruncă, din pu, c ul 
de vedere al moraliei prolef.re, 
o pată asupra celui <_e ^e lolo 
sește.

Membrul de partid trebuie 
să fie cunoscut șl recu .oscut 
de masse ca un om ar cărui su 
flet arde de dragos.ei ;Je fa
de văr și de drvpta.e. Un n eirt 
bru de partid care minte, hu 
are dreptul la încrede (ea par 
tidului și a massxrior.

Membrul de partid trebuie 
să fie modest în purtări și în 
felul său de fraiu. I

Adevăratul membru de par
tid disprețuiește ambța per
sonală, în vechiul înțeles al cu
vântului. Singura lui ambiție 
este aceea d© a noerita Ipe 
drept încrederea partidului și 
|de a fi 'de un 'real fo'os clase? 
muncitoare, poporului, statului 
democrat. Membru de par iJ îșî 
recunoaște totdeauna greșiefj.le 
și și face necruțător autocritica, 
ajutând astfel partidul să stâr 
pească din rădăcină răul pe ca 
re el, ca membru de ipațt d, 1 a 
făcut-'Morala prole ara priieje 

orice conflct provocat din am
biție în sânul partidului, orice 
famihuțe, biseriCL-țe, c teri s_u 
fracțiuni, diept o crimă contra 
partdluui și clisei mun.ioa-e.

Morala proletară educă pe 
membrul de pa.fid în spiri.uî 
unei înalte discipline de par 
tid. Pemru membrul de part d 
orice sarcină de partid sau Le 
stat este o bătălie care țne 
buie câștiga â ,qu orice preț. 
Nu exista diiicul.ăți pe care a 
devărafui membru de par.id 
să nu ie poată înfrânge șl nu 
există efort sau șaerffljtt dela 
care el să se dea fmdirăt f-dn 
tru a duce la bun sfârșit sar 
cina primită. In felul acesta, ■ 
membrii de partid se educă în- 
tr’un spirit de 'bărbăție neîn 
fricafă și neînfrântă, deve.iind 
oameni în stare să înfrunte 
orice furtuni.

Morala proletară nu poate fi 
nepăsâtoare față de problema 
relațiilor dintre sexe. Ea nu 
poate considera relațiile d.n- 
tre bărbat și feine.e ca io cEfe^s*- 
tiune de ordin strict personaL

Morala noastră proletară șo- 
coafe orice inegali.ate qe drep 
turi în relațiile dintre bărbat 
și femeie, d.ept o rămășiță ta 
pifalistă dăunătoare, [ied.că în 
calea clăd.rii socief. ți noui.

Legăturile între soț nu pot 
fi clăd.fe pe dependieoța ma 
terială a unuia din soți de ce
lălalt, sau pe sini; le interese! 
bănești, Morala proletară res 
pinge orice alte legă uri înCrfel 
bărbat și femeie, decât cțcbe) 
bazate pe o iubire adâncă și 
sinceră. Pe de alfă parte, ica 
privește căsnicia și ca o toavl- 
rășie de viață, de muncă si de 

lupta meni ă sa sioreas ă , v 
terea crea.oare și ,o.ți mor.lk 
a soțnor. Deaceca mor .la | ro- 
lefara condamna unirile și .1 • 
părțirile ușuratice, baza.e j« 
capriciu. Ea cere soț lor ca. v- 
ducandu și copiii in sp.r.ful u » 
ralei proktaie, să se eagoe re
ciproc el înșiși luptând pe tru 
ca nici unul d.n ei $a j.u raai ..nă 
în urmă din pun-t de vedere 
litic, cultural și pro.esum.ri

Numai in ierni ace ti s a
cimenta unitatea fsmiuei, iir 
soții vor ti amândoi factori -c 
tivi ai nouii democrații.

Cum preate ii așa dar uita 
rită în I ar.id mor.da p.ole.a 
ră ?

Evident, fără un adânc de\o- 
tament față de clasa munci.oa 
re, nu poate exista morala , ro 
letară. Dar pen.iu desvoita-ipi 
morala a unui memuru de p..r 
tid desvol.at și cinst ț, a.e cea 
ntai mare însemnătate cunoaș 
terea temeinică a învățăturii 
marxiste leninis.e.

Morala proletară se întărește 
prin că.irea și veri.icaiea mem 
brilor de pait d in muncă și in 
luptă, prin desvăluirea ho.ă î.ă 
a greșelilor cu ajutorul cri îcei 
și autocriticei, prin ieciukrea 
în partid a celor mai buni Iii 
ai poporului muncitor, prin i.d» 
carea Ia conducere a celor -ritai ► 
încercați membri J Yatdupi, 
și prin eliminarea cit pai tu a 
celor ce acționează împopita 
moralei proletare a paibdi lui.

'Toț cei ce au însetit după 
cinste, adevăr și dreptate t ri 
cei ce cred în om, ‘în c’e.uni 
tatea omenească, in desvolta 
rea personalității omenedi, ră 
vină alături de partidul și n 
rândurile partidului caie are în
scris pe steagul său un ide? 
capabil să ridice ie om la ® 
înălțime morală la ca.e om * 
rea abiS de a îndrăznit să ti- 
seze (sfârșit)

ront.il
pen.ru
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Vom împărți dreptatea așacum cere voința poporu'ui M

(Lriiidrw din 1)

troduce in jus.iț e <lcn.|eitul 
popuvar, judcmt'iii alc.i ue cei 
•« imuiiisc, clin luiiaurde 1 .r.

Acest act au lost cnemați 
«ăi mlaptuiascj Vineri D De 
*embne, muncitorii și j opina 
fia cum. simeria. Și deaexea 
Simeria era m sarb.t a.e. i

-- „Nu vom mai ,i i.etoiți 
«ă mai batem diumuri.e D.\ei 

s| u ,eau 'iritin 
n i.i.țârei u 
sediu secun

I ( '
judecători a 
ș.ăpa ,i de

pentru judecăți” 
citorn comen.ăi.d 
*ei judecătorii cu 
iar ia Simeria.

— „Și având 
Ieși de noi vom
Jalul avocaților” spune- ualți.

In trecui, justițăbil. i u e.au 
ic» it cei ce muiveisc, -> iș» puea 
puțini cei din clasa burgheză, 
din rândurile că e a se . eciutau 
jude.atorii. Acum insă, 'după 
fundament ie co i.uri j ro use 1 
în viața pojiorulai no t u, când 
eei ce eri condani iau șl ,e.u.au 
poporul, speculanții și sabo 
io iii de azi sunt chemaț' în faț î 
justiției, a elorași Jude ă o ii 
de eri, nu le vine 'binie să i tn 
jmită acolo unde le e ctcul. 1 en 
fru aceasta a fost necesară n 
troducerea in justiție a ce ren 
fului popular. Și încă pe tru 
ceva:: Toate re.orme e și ma 
rile măsuri de Interes popular 
și național realizate, nu pu eau. 
fi păstra e și consobd te cu o 
'justiție ca cea de până nzi- Și 
atât țăranii care lupta re tru 
păstrarea reformei agra e cât 
și munctorn ca.e mu ce c din 
răsputeri pentru comoldaiea 
reformei monetare ș‘ cetei.le 
a ’ ..îi'iac guvernul. 1 n-istiu, 
știau aceasta. O ș iau și s n e ie 
nii și deaceea bucur a lor era 
așa de mare: bucuria întregu 
fui pojM>r.

„Eu cu știința legilor și ei cu 
cunoașterea greutăților vieJi, 

vom împărți dreptatea1* 
a sou« d judecător Vasile la 

■legi'rva judecătorilor populari
După deschiderea șeii țeî 

de alegere iă.uti Tje ov. D ru 
Maier, d. jude ăt -r Vasilie e- 
xpli.ă importanța actului.

Vorbește clar și pe h țe.’ler.ul 
tuturor, aducând exemple din 
viața celor ce muncesc.

Și rând pe 'rând arată cuml 
justiția la noi în ț îră era ema 
nația puterii capitaliste, dece a 
întârziat pană acum ie.or.na ju 
stițici și dece a fost ne.ieg ră 
reforma.

- „In țara noastră elemen u
(ui muncitoresc și țărănesc îi 
era aproape impoJbil să i tre 
în just ț e” — spur.e d judecă
tor Vanilie ară.ând pe.itru ce 
n’a corespuns până acum, ju
stiția. i

Subliniind că pr n această 
mare reformă just ț‘a se pune 
în slujba poporului, vorbitorul 
a cerut aiegă.oriior să uzeze 
de vigilență și cumpănire când 
vor alege pe judecătorii cie |mâj 
ne.

„Voiu Ti foarte fericit cârd 
alături de mine în scaunele <ie 
judecători vor sta doi asesori 
recrutați din.re muncitori și ță 
răni” — a spujs d șa. 1

„Eu ai știința legilor, ei 
eu cunoașterea greutăților vie 
ții, vom împărți die.taei”.

Tov. L. Munteanu, primarul 
comunei, arată că „trecutul de 
suferința al clasei muncit >are 
nu 1 cunoaște nimeni mai bine 
decât
Vom
cum

sună 

t

ea înșiși”.
împărți dreptatea așa 
cere voința poporului 
angajamentul celor aleși

Au început apoi alegerile.
■ — „Crișan Teodor’” - ț roi
pune tov. Munteanu. Ropote de 
pplauze, strigă e de ,,Bun. Să 
trăiască”. Tov. Crișan urcă la 
tribună- Un om în vârstă,

cu mișcări potolite și cu o pri
vii e ca.e inipiiiie E dela iniș 
care.

„Barbu Rom dus” din 
nou aplauze și iurale.

„Nagy luliu. L pe ision.ar, 
îl cunoașt ți” spune iei ce il 

propune. Și alege di- co t uuă 
in urale și apliuze. Rând i e 
rând sunt ale i lovară i: Vereș 
Dioniaie mecanic, Petre Groza-i 
ferar, 1. De’iele um n.©c nic, 
Susana (iiiiano.s Iu c.ișniiă, Ba 
log Dionisiei uni 1 caie a lă ut 
am grei de pușcărie dict iți de 
justiția din tiecut p.entiu vede 
rile lui democrațiie, Cri,an A 
dani! țăran, și alții — în țo.al 32 
judecători populari.

— ,,Va asigur tovarăși că 
vom ști să ne ia ein cu c n te 
datoria, vom ști să împă țiml 
dreptalea așa cum ce.e voi ița 
poporului” a igură t°v- Cr.șcn 
în numele celor aleși.

— „Să i vedem acum pe spe-. 
culanți și pc'cei ce .ne ,e'u’ uj 
eri cum o să mai po ti șiă a 
de pedeapsă acum cînd avem 
judecători aleși de noi” se au 
de din sa’ă vocea linei fe;r|e a 
cărei faț.» trăda mulie suferii.țe.

i. Kusnuac

La Deva
lntr’o atmosferă de mare en 

tuziaorn și inai ă ținuta au ,.vut 
loc in sala cmematogrmulai 
„Progresul” aiege.i.e * e ori or 
popu.ari cnn Deva pe. tru jtide 
cătune, I riounal, Parci.e. ș 
Curt a de Apel, sub aus,>.c.j0 
Consiliului JUae.em al ohid.ca- 
telor Uni.e, care a adunat un 
număr impresioi a t Ce sindica
liști, chemați să aleagă prunii 
asesori d n județul nostru

Șeăința cvte ce^chisă . e tov. 
Nisfor Ș.e.an, pieșe-aii.te e con 
sdiului care uupă ce suminiază 
însenmăfa.ea reiornje. ju.dț ei 
pentru regimul nostiu de de ,.o 
crație populară in drumul evo
luției societății noas re spre so
cialism și miăptuirea scopului 
nostru final, dă cuvântul d lui 
prim procuior Ivanici care eri 
deținând cârâitei ul piofund 
democratic al prime Lgiui.i ir.e| 
nite să schimbe s.ru.tural Justi 
ția noastră, ara.ă pii..ci, iile ca 
re stau la baza legii și marea 
responsabi, ta e a asesor.lor ca 
elemen.e active in judecată, ma 
nifestânu încrederea sa in acei 
chemați să a.eagă piim.i' juue 
cături ];opulari. , |

la apoi cuvântul tov, Kokicșy, 
Vifam care după cedă in.icați 
asupra procedurii aleger.lor, 
se trece la a egerea asesoiilur. 

După txp.imarea voturilor prin v,u 
grai d. prim procuror lvăn ci, 
deciara» . coniorm legii aleși, 
primii asesori ai Devii, in i.u 
măr de 32 pentru judecatoije, 
48 pentru Tribunal, 16 je.t.u 
Parchet și 32 pentru Cuitea icej 
Apel, după caie șed.nț i ia siâr 
șit in aclamațiile întiegu asis
tențe ovațonand Par.i..ul Co
munist și tov. Lucre.iu Patra? 
canu îmăpt-i orul re.ormei me 
nife să introducă în just ț e 
spiritul Idemocraței noasoe po 
pulare pomtă viguios pe clru 
mul realizării so Clismutui in 
țara noastră. ...j

EA VAL1ȘOARA, împo fan 
ta deosebită pe căițe o „duce cu 
sine reforma just ț ei s’a pu ut 
desprinde din atmosfera de 
îna.tă sărbă oare, de atenția și 
maturiattea cu caie plugari. co 
munei Vălișoara și au ales a- 
sesorii populari în ziua de 19 
Decembrie. '

Alegerea s’a desfășurat în 
prezența d lui judecătar Âticlu 
ța Remus dela Tribun Iul Deva 
care, după ce tav. Rcsiga iNi- 
colae, consilier comunul, a des 
chis ședința de lucru, s’a ocu
pat pe larg kie contliț un.le e 
clinice ale alegerilor. r

Au mai luat cuvântul prie e 
nul Văran Sabin din partea F,

și n un tori 
;-a

n J 
ini 

i 
mi

P. și tov. Florca Simion icpre 
zeniani al l’-C.R. c ie u ub- 
imiat a.antagide ie uu ; oj.or 
pe care le creiză nt < duce ea 
elementul!.i j o; ular ,ri j isițe

La j ropuner.le âomUski in 
terimare comunale au fost aie.i 
ap a cei 32 asesori populari « in 
obștea sa ul i, pemiu jii.iecato 
ria cu se.iiu e imdar i on mi in 
țața la Valișoara.

LA (!ER I EJ, n ae-ce ș ,i 
au avut loc alegerile ase or lor 
popujari și la Certej, pen ru 
judc-ăloria cu se';tu seci n ar, 
un le a asistat din p rlea I ri 
bunalului D va d jiuc ător 1 o 
sie Adr.an.

După desbaterea ’eji, i r.ma 
rul comunei a ,âct t j ro, une Ie 
pentru a csuriî i o.mfaii, p <a ei 
obștea satuilui, 
mea dela nune e Uc aur 
votat cu un în.mitaie, ailam 
Partidul Comun st Ro nân 
tiatorul reloimei jus ți i 
pe tov. Lucrctiu Patrașcanu, 
nistrul Jusiiței.

LA 'BRAD alegerile asie ori 
lor populari au avut loc în ziua 
de 2o Decembrie, n -aii U. iu 
nii T ineretul. 1 Mun i oresc ti- 
xită până la refuz ne muncitorii 
locali și cei d n Cri.cior, pie 
cum și de locuitorii ora ului.

Alegerile s’au e e t at < u; ă 
cuvântările rosti e de iov. S,i- 
medrea, dn comitetul Comisei 
Locale a Sn.licteor Unite ș? 
d. Vanilie, judecător li Tribu
nalul Deva, caie au dezbătut 
noua și marca reformă, in
forma just ției.

D n partea asesorilor popu 
lari aleși au Imit cuvântul tov 
Mărușteru ți S an Traian, ară 
tând că vor ș'i să judece , rept 
și fără pă’tnire, reLru a face 
dreptate poporului”.

De sublimat la ace te pile1 
geri a fost import nți "t ibui ă 
femeilor, fiin J ale e 7 femei.

In acelaș? spirit au mai a- 
vut loc alegeri pen ru auejio t 
populari la Bați și Buce;, n 
ziua de 2o Decembr e și, n 
ziua de 21 Dec. la Dobra, Roșs 
câni șî Lăpugiul Inferior, - pri 
ma etapă a alegerilor luând 
sfârșit

I
I

unor adunări sindicale
— Urmare din pag- 1 —

I

muncă constatate de forul su
prem al muncitorimii sindical- 
zate din țara noas.ră. Ba mai 
mult, în afară de preluc.area 
de către conducă orii sindicali 
a analizei au luat cuvân ul o 
serie întreagă de mine i, techni 
cieni și funcționari cari au sub 
liniat și ei justețea criticilor adu 
se ca părăsirea de catde unii 
a locului de muncă înainte de 
terminarea lucrului, risipa de 
material mai ales iei folosit pen 
tru „pușcai” cărLunele, etc..

Dar sarcinile cele mai insem) 
nate care se pun în fața munci 
torimii de aici isvorăsc din ne
cesita.ea ridicării producăritățîî 
mun.ii pentru ca mine,e din va 
lea Jiului să nu îie nevoi e S|± a- 
peleze la ajutorul S.a.uiui, pen 
tru ca mne.e să devină renta
bile. Era nevoie teci d|e Jxa- 
rea unor norme care să eor,es 
pundă și posibilității de muncă 
a muierilor dar ș. ne.erităților 
sta.ului democratic po, utar ce 
azi, statului soc.alist ce mâine.

Minerii și technicienii din 
Valea Jiului și-au asumat acea 
stă sarcină, luându și angaj - 
mentul să organizeze pro esul 
de producț e m așa iei ca î oui el 
norme să fie îndep.iiijiție și 
chiar depășite. In acest sens 
au incepat să lucieze și comis i 
le de producție com.nisie din 
technicieni și munci.ori îmi n,a 
te mai dinainte, iu această ul-

im|pc>rlanțt
în organizarea muncii 
pentru mărirea producției

Urmare din l-*

a materiilor prime și a mrabu 
slibilulai și mai ales folosirea 
lor iii mod c it mai r. țiunal

Al doilea fa t >r imt>oitaiit d 
constilue instal: țnle. Ac astă 
problemă p< ațe ii p.iviU sub 
două asjiecte:: pe de o pane 
utilaj modern, je lecțon.t, ten 
struil insă in șco,i. 1 s, ecial al 
fabricării m .ter.aiului ce rW 
boiu, iar pe de alfa jxart in vina 
jorita ea mdusiri lor, in tal țiile 
învechite, caie m une ie imio 
prinderi lucrează îie 2o 3o ani. 
acestea sunt ins.al țiile cu caie 
trebue ră leali/.ain programe Itf 
de produiț e, pe aeesjer va t.ei 
bui să le pi trăin și -.ă le uti 
lizăm in acela-, timp cu maxi
mum de randamei t, il ăr nd 
prin aceasta produc ivit .ea 
muncii. , |

Problema ceu mai import n 
tă mai ales în indus ria ce t t 
unde prob erua invest țidor ma 
ri în instalații impune deoca n- 
dafa sar.ini ioar e gnu de n 
depliiut o repiezină ce t 
brațeje'de muncă. Daci n acea 
stă direcțe pr,n rn isur T de 
descongest onare s’a ie lizat ' 
ceva, nu s’a rezolvat insă o 
tul. Mai sunt mui e întreprin
deri în care person dul cpc g e| 
vează regia este mai m re i e 
5o la sută, față de cel pro| 
ductiv, Un exemplu concluJent 
îl constitue uzrie’e metalurgi 
ce C. M. C- din Gugir, cu un 
număr deosebit de umflat de 
funcționari

Folo' irea cadrelor pot >vit 
pregătirii și d agoslei < e muA. 
că rămâne o gri e j.ern anent i 
în fața acelora ce au sarcina or 
ganizării produ ț ei.

După ce am enumerat cei 
trei factori care de e mină o Iu 
nă organizare a procesului de 
producție, să vefem din ex |ei 
riența unor întreprinderi cum 
s’a ajuns la obțineiei de rezul 
tate frumoase, înregistrând ade 
vă rata cucerire.

recție se iau faa.e măsurile ne
cesare. " ' i

O problemă ca.e a frământat) 
mult inund orintea ce aici uar 
care datori ă kmuiir.lor date 
de conducerile sinjicae in irun 
te cu tov. vemți dela C. G. M, 
Uniunea Minieră, și Consiliul 
Sindical Județean din Petroșani 
s’a rezolv.it in modul cel mai 
just a fost aplicarea Deciz.ei 
Comisiei Min steriale pe nru 
Stabilizarea Monetară cată ime 
diat după re.ormă m leoă ură 
cu nouile salam in care zU.nt Ul 
globate toate accesorii e și „co 
dițele” câștigate de munc tort 
mea minieră in trecut cu mari 
sacrificii cu greve si vărs ri ce 
sânge iar du,ă 23 August 1941, 
prin lupta liniă a mu.icitcrimii 
din țara întreagă în frunte cu 
Partidul Comunist Român și 
Confederația Generală a Muu 
cii.
Nouile măsuri și angajamente 

le luate au și începu, să dea 
roade astîel că mergând pe 
drumul trasat de conducătorii 
iubiți ai clasei muncitoare de 
condu.ătorii poporclu, român, 
muncitorimea din Valea JiJui 
va aduce o contribuțe însem 
nată la desăvârșirea dentocra 
ției noastre populare taie re 
asigură ciad rea acelei soc e ă 
ți pentru care lup ăm șî în 
care va dispare în întregime 
exploatarea omului de către 
om.

B. Someșfeleanu

Pe lângă fie are sin fie. t -au 
com.tet ce inirep inueie o co 
nuse ce produ ție, ca.e i, t u 
nește îmr’un comiiet ec u ic , q 
cei mai pricepuți munct’ri 1» 
gineri, teciini.iem. /.ce t -mi 
tit consiiuc statul major al în
treprinderii icspec.i |e El re 
zolva problen.e.c- a ti le -a 
producție, ia nasuri jn-nt u vi* 
tor, se mgrijeș.e <|e intrare* 
la tunp a ma oriilor pr me ■,* 
combustibilului și ce justa lor 
di tnbuire, ie lejnaret irs a- 
lațulor, etc. Tot lai a e in 
sarcina de a face din t mp i ro 
pun n pentru Lansforimrea 
inJu 1. e ie pe. i e in vedere* 

j.ro.e ul c 
țării. La ir.du 

i ar îctil r a • 
rerina sa i *

angre ă ii e. in 
inJu tializare a 
striije cu ia, i a) 
stor comisii ,e 
de a ceie jermane t i atro. ilor 
să ia ă din rezerv ee ce te au 
in țaiă sau st enăta.e, noui 
inve-t ț i in ins al ții, ca ,e mun- 
citore .ti, așe ăm n i e .si. en 
ță, culturala, e.a Acolo un e i i 
îndeplinesc misiunea ace te co 
misii gă.esc mij .a.e șa o li c 
pe mt eprmză or, ca si ii n t- 
suri.e ne e,a e pe tru bunul 
mers al j roJuiț ei.

O sar rină imed ată a «ceriu* 
comisii e te mo.j 1 zarei ■ pâri 
tului inven iv al u u or ed i# 
muncesc, dela ucenic până 11 
cel mai rut nit techn cian, ie* 
Itru a gă i n e oi’e i oui i e iu< ru 
cu utilaj real zab 1 me hat, mă
rind prin aceasta producț a da 
torilă ridicării pioductiv t ții 
mun .ii și nu a sporirii e,o. fulul 
fizic

O altă sarenj ce <e impune 
este aceea a folosirii c’d elz» 
potrivite prin re mprosi ătarea 
și trece.ea lor deli o se țîe h 
alta, prin promovarea eleme te 
lor t nere in posturi de lă .purț- 
dere și mai ales, folos rei imun 
citorilor sje.ali? i in murei po 
trivite rut nei și pricene iî Iar.

Pentru comjec area curoj- 
Lnjelor es e r.e esar schimtul 
de mim itori intie întreprind^ 
rile similare d n ța'ă sau dfn 
alte țări cu inJustne înaintată, 
de pildă Uniui.ea Sov etică.

In țiafiva unor cen ie îr.du 
striale de a ciea școli L'ie per- 
fecționalre procesională t e'rrq 
să fie urmata și gener lizată in 
întreaga industrie a țarii noa
stre.

Rolul fechnicien lor, ingineri, 
subingineri, mai fri, in aceste 
comisii techinice es e determfl 
nant- De felul în ofre <4 voi! 
înțelege să lucreze al furi de 
masseie mun.itoare, c/C felul 
cum se vor conridera ai g er.ațf 
în efortul corn in peitiu e ine 
sarea economi.ă a țlrîi, ce. in 
de în bună măsură locul ce 1 o 
cupă in producț e îi.trep.i„de- 

: rea respectivă.
Dări uz ne e I.A.R. au reușit 

| să creeze prunul t actor romă 
1 nesc, cază uzuie.e Călin sunt 
I în fruntea producț ei In iomâ, 
i pe țară, aceasfi se da.cr|p,te 
I exclusiv colaborării s nce.e uin- 

tre oamenii muncii manuaje și 
intelectuale ca.e, împle.indu și 
efortul, au ajuns la rezultate 
frumoase.

in spiritul acestei colaborări 
în comisi.le de producție și co
mitete techn oe, muncilor», te 
chnicienii, fngneiii din t ate 
infrcprindei ile trțebue să Iu 
creze mână in mână, să j rețu 
iască și sâ pună in ipraifcă 
sugestii lumina e primite .in 1 
rândurile celor ce doijes' să 
contribue la marele p o £> al 
refacerii ță iii, grăbind prin e- 
fortul corn'n uesăvârșiea de 
mocrației po, ulare in țara noa
stră și netezirea drumului spie 
socialism. .... j.

lug. CoDst. ConstmtinOcu

rezolv.it
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încheiat între România și
'ARTICOLUL 1

înaltele Piliți Contractante au 
•onvenit ca 111 iuteiesui nelor 
două țiri și al popoarelor lor, 
să .j anrine doi.nța lor, ne un 

de a realiza o lol.licâ oe 
prii tenie ternul și diuabil.i p in 
tro strânsă colaborate intre ce 
le două țari.

ARTICOLUL 11
Înalte l’ăiți Contractante se 

vor consulta in toate chestiuni 
le internaționale importante, ca 
re plivesc interesele ce or, doua. 
|ai> sau pacea și colaborarea 
internațională și vor acționa ce 
comun acord în spiritul v.haitei 
Națiunilor 'Un.te, aplicând în 
comun orice măsura i.ecCsa.ă a 
figurării securitaț-i, nidepnide i 
ței șși integrității lor teritoriu.e.

ARTICOLUL 111
In cazul când una din in Ifc ’ 

le Părți Contractante ar ii an 
trenată în ostilități contra Ger 
maniei, în urma îeînoiiii ixuli 
tivii de agresiune a acțpis ejaț 
sau dacă ar ii tktâna atacului 
din partea unui af treilea stat 
sau măi multor s ale, atac al 
cărui scop ar fi de (ai 1 ante 
nința independența, dte a o a- 
servi sau de ai Invada terito
riul cealaltă Înaltă Parte Con 
tractan.ă ii va da fără întârzie 
re ajutorul său militar sau ce 
orice altă natură plin toate 
mijloacele de cai|e dispune.

ARTICOLUL IV
Înaltele Părți Contractante 

se obligă să nu închee nicio 
alianță și să inu ia parte la 
nicio acțiune care ar fi diriLtă 
contra uneia din ele.

ARTICOLUL V
Înaltele Părți Contractante vor 

lua măsurile cele mai indic’uei 
pentru a adânci și a întări le
găturile economice, culturale și 
de orice altă natură, între am 
bele țări, pe baza acordurilor și 
tratatelor Încheiate în acțest 
sop.

„ ARTICOLUL VI
Prezentul Acord nu atinge

Urmare din pag. 4-a

numele muncitorilor și țăiani 
lor idin județul Hunedoara.

Bulgărul de aur nativ, inon 
tat în marmoră și având dea
supra o lupă, vor sta ide strajă 
pe masa de lucru a Mareșalului 
Tito, împreună cu frumoasa 
scrumieră ofertă de muncitorii 
dm siderurgie și pe ca e
sculptat îmiegul proces de
prodeuție, dela extracția m.nM 
reului până la intrarea în furnal 
și prelucrare.

Nici țărănimea muncitoare a 
județului nostru nu s’a lăsat 
inai prejos, au fost oferite Ma 
reșalului, printre ahe.e:: Un f.u, 
mos prosop țărănesc, datat 
d n timpul lui Avram Iancu, 4 
Luciume ale căror sune.e fă
ceau să se cutremure M țiii A- 
puseni și alte mul e lucruri Ce 
mână executare artistic.

Muncitorii cugireni au trimis 
o frumoasă colecț e de produsje| 
ale Uzinelor C.M.C.-Cugir, cu 
prinzând prinț e altele un mi
nunat șubler, pe care Maneșalul 
Tito cu ușurința unui eminent 

intru nimic obligațiunile luate 
de Regatul României și de Re
publica l ederatvă Populara Ju 
goslavă 1 ți de a te sl .te

Înaltele Păiți Contractante 
vor aplica prezentul Acord iu 
spiritul Chariei N țiunilor l1 
nife și vor sprijini toate mi 
țiativcle, care vor liiiuie să înlă 
ture orice focar de ag:(e.itine, 
și să asigure pacea și securi 
tatea in lume

ARTICOLUl Vil
Prezentul Halal va intra in 

vigoare in ziua seninăru lui, 
urmând a i'i supus apoi nifi 
ficării, instrumentele ciie iat» 
ficarc vor fi schimb te la Bel
grad.

Muncitorii din
salută încheerea tratatului 

Vde prietenie româno-jugoslav
Muncitorii manuali ți Intelectuali sindicalliti din Deva d 

Județ salutA cu bucurie încheierea acordului de prietenie cola
borare ți ajutor reciproc dintre România ai Jugoslavia, luându-ți 
angajamentul ci vor lupta allturi de eroinele popoare dio Jugo- 
slavia pentru conaolidarea picii, ți contra Imnrrialițtilor ațâțători 
de războaie, pentru Instauraiea societății socialiste.

CONSILIUL JUDEȚEAN AL S1ND. UNITE 
HUNEDOARA DEVA

CĂTRE
PREȘEDINȚIA CONSILIULUI DE MINIȘTRI

BUCUREȘTI
Muncitorii Exploatărilor Anrlfera .Mloaur“ Certej salutăm 

cu mare bucurie încheierea pactului da prietenie, colaborare ț1 
ajntor reciproc româno jugoslav, alăturându-ne cu totul luptei 
dusă de popoarele Jugoslaviei conduse de mareșalul Tito, pentru 
întărirea democrației populare împotriva imperlallțlilor ațâțători 
a unui nou răsboi.

COMITETUL SINDICAL

A început procesul lotului 2 al condu- 
I cătorilor fostului partid național țărănesc

BUCUREȘTI, 22 (Radio). ' 
Azi dimineață în 'fața secției 1 a 
al Tribunalului Miiitlar al Re- 

specialist { a încercat și l-a con 
sfatat precizia.

Pentru a primi explicațiile i el 
cesare dela liecare delegat în 
parte, Mareșalul Tito s’a intre 
ținut cu noi timp de laproa 
pe 2 ore. Neșoerșe vor ămâ 
ne în viața noastră impresiile mi 
nunafe culese cu aceis ă ocazie 
după cum atmosfera caldă și 
prietenească ce radia în jurul 
lui Tifo va prilejui o vie aminti 
re în infnlîle noastre a e tuturor 
Vom avea totdeauna în fața 
noastră acei ochi blânzi șt' 
zâmbitori și acea voce metalică 
dar prietenoasă și convingitoa 
re.

Deschiderea bazarului U.F.A.R. din Deva
prezența autorităților civile mulut baz»r aranjat de filialaIn prezența autorităților civile 

și militare, a delegațiilor organi
zațiilor politice, precum și a tov. 
Duduia Andrtl secretarul o>g 
județene a P. C R. Huuedoara- 
Deva. a avut loc Sâmbătă 20 
Decembrie a. c. deschiderea pri-

p a*iî e SeaiPCț 
tt nauCuaBea 
Jugoslavia

Prezentul 1 ratat va lâniune 
in vigoare tmip de dom zeci 
de ani, începând din ziua un 
narii lui. In iazul c .nd una cin 
Înaltele Păiți Conuaitante nu 
și ar mannesta doriți la slâr 
șitul celui de al douăzeci «a c n 
și cu douăsprezece îuni main e 
de expirare* te inen lui, de a 
denunța prezentul i r, at, aed 
sta va rămâne în vigoare j en 
tiu o nouă pciioacW de vinci 
ani, care :e remie.te în 
mod automat până atunci, c :nd 
una din înalt le l’ăiți (iontrac 
tame nu va no ifiea în scris, 
cu douăsprezece luni main lea 
expirării pe ioadei de cinci anî 
in curs, intmțiunea sa de ml •’ 
nunța.

Juri. Hunedoara

giunii a II a, a început procesul 
lotului 2 al conducă.orilor fo
stului partid național țărănesc.

In acest lot 'intiă 17 inculpați, 
printre care:: Constant n Ca 
fencu, Gheorghe Po; e;cu, adj. 
Gheorghe Preda, adj. 'Romulus 
Lustig, Lili Carandino, Vlad Ha 
țieganu, Romulus Eoilâ, coman 
dorav. Negrescu, șoții Avrames 
cu ș. a.. ..... ■

In ședința de azi dini. du; ă 
ce s’a făcut apelul înculpaților, 
primul grefier a dat ci.irc actu 
lui de acuzare după care se va 
proceda ia interoga:ea acuzați
lor.

fi 

SCÂNTESA 
Organ Central al P.C.R.

Deva a U F A R.
Cu acest prilej a vorbit asis

tenței prietena Silvia Floca d-n 
partea Ufarulul, și d 1. Adrian 
Popa primarul orașului elogiind 
munca <i:pus& de ufariste pentru 
realizarea acestui bazar.

Șeful socialiștilor
de dreapta din Italia 

considerat de înșiși adepții săi 
trădător al clasei muncitoare

ROMA, 2’. Cuv; ntaiea s,e 
i\ tarujui g îal al Partidului < o 
immi t 1 aiian Pahni.o Togii ti, 
prin vare denunță soci ii t 1 de 
dreapta ca agenți ai impccilis 
mu|ui, a făcut o profun.li an 
presie in cercuri e muncit > e ti 
itailiine. Efectul paie să li iest 
puternic in spe îal supra d | ți 
tor lui ' aragat , in landurile că 
roia e o i-<jz țe țață ide paitd 
parea la guveind iui Gasperi, 
can considera aceasti paitici- 
pare ca un act de s<rv lism 
fața de dovtnn.i I rumân”.

Astaz., par idul lui Saragit a 
publi' at <> declaraț e in c-re 
pronute ă reexammeze situ ția 
in cazul in caie experte ți cu 
participarea la guve nul t,as 
peri <e va 'dovedi iiereu* ta

Prima conferință județeanăa U.P M
In sala fes.ivă a prefecturii a 

a avut loc Duir.in că 21 tec- a. 
c-, prima conîermță județe na 
a U- P. M., dută congres al ge
neral dela Tim țoara, ]a care a 
pârtie pat afară de delegați» Lin 
tot județul, șl id. La ar losif Lin 
partea C- C. al U. P, M,'

Adunarea a fost desclil ă de 
d- Joc rabinii preș. org. locale 
amintind că popoarele lumi* ș, 
populația maghhră din Roma 
nla aniversează a 68-a zi de 
naștere a conducător Iul de po 
poare Stalin, Dsa a dat .-poi cu

Un altfel de tratat 
decât cele din trecut

(Urmare din pag. 1]

La înfăptuirea acestui nob I 
țel — Pacea — au pornit nu 
numai popoarele român și ju- 
goslav, ci toate popoarele din 
Răsăritul Europei din Marea 
Baltică până în AdriaHcă, ln- 
Cadrându-se Cu fermitate în 
marele front al păcii, având 
in frunte pe cea mai puter
nică și consecventă luptătoare 
a păcii din lume, Uniunea 
Sovietică.

Cercurile războinice, din 
Apus, imperialiștii anglo ame
ricani și lacheii lor din Gre
cia și Turcia, spumegă de 
mânie, Când văd, că frontul 
păcii se întărește. In locul 
faimosului „butoi cu pulbere" 
din Balcani, care le-a permis 
să și facă j icul diplomații 
lor prtfide de seama acestor 
popoare răzlețite, imperialișli- 
lor au început să ie sală in 
ochi numai blocuri amenință
toare: „blocul pan-slav", „blo
cul răsăi itean", „blocul popoa
relor slave4, etc., deși în fond 
nu este vorba de nici un bloc 
și de nici o amenințare, ci de 
o î. tărire a forțeior păcii în 
această parte a lumii.

Prin înuheerea tratatelor de 
pace șl cu țări neslave, ca 
România și Ungaria, s’a pră
bușit și răsuflata teză a „bo-

Ac< fe fiăm ii ri inscamrJI 
in eput 1 revoluții împotriva 
lui ..iragdt cure de pe acum, « 
sfe consdeiat de imăși m, »s* 
part-dului ^au cu un t> uluia» 
al imin.iforiniii.

Situația se menține 
încordată în Italia

In legătură cu miș anle 
mim itorem din 1 alia, se nun 
ța noui acțiuni de itro^re ,.ji 
pobț ci, care a folosit gaz • la
crimogene j er.t. u a iinpră.ULa 
pe agn.ult rii -e ni ni.e au m 
fața prefect irii fim \ e lețiu.

Cei 'Juo.ooo mun.itor in 
indu-tria alimentara c -minuâ 
greva.

vântul tov. B. da Ion membru 
in biroul comuet lui j. d’ țean 
Hunedoara Deva a P- C. 
care a adus salutul Partidului 
Comunist Român, part.d c re 
după c .n a spus d a - a iu 
Ptat totdeauna pentru eg Uț țo» 
in drepturi a neț onalităț lor 
con loc ui are- A luat apaî cu
vântul d- La,ar iosif care a fl 
cut un amplu expozeu i_-apra 
situației internaționale ș‘ mter 
ne în care s’a des.ășurat Con 
greșul U- P. M. dela Tim șoarț

Sala a subliniat cu vîi ai I u 
ze cuvintele roși.te de oratori.

Curilor slave", permanentul 
subiect de calomnie al impe
rialiștilor războinici, care nu 
știu cum să și ascundă teama 
de puternica forța a păci: 
care se clădește șl se călește 
în Răsărit.

O icare ar fi itsă manev
rele cercurilor imperialiste a- 
țâțătoare la răzb /, oricare ar 
fi văicărelile lor calomnioase 
îndreptate împotriva nouilor 
democrații pentru a sdrundra 
încrederea popoarelor în for
țele păci, țările Europei Ră
săritene in frunte cu marea 
țară a Socialismuli — Uniu
nea Sovietiră — își continuă 
liniștite politica lor de înfră
țire și întărire a relațiilor po
litice, economice și cu'turale. 
Ele sunt p'deplin conștiente, 
Că uriașa lor forță pașnică 
reprezint) o piedică de ne- 
trecut pentru expansionistli 
imperia iști, sunt c mșfiente 
că, garanția cea mai sigură 
pentru păstrarea și consolida
rea păcii o constitue unitatea 
lor ind- stn c ibilă.

Pe sc st drum s’au anga- 
jit popoarele din această par- 
fe a lumii, încheind tr ațele 
de a’iariță menite să consfin
țească strânsa p it tenie și co
munitatea de intense ce le 
unește.

C. MAGDALIN

impumena Județului H ucdoaia D„va 797—.947.


