
Anul V. Nr. 439, PvokUtl d(a toate (Arii* uniji-vlf Lei 5 Miercuri, 28 laur 194®

Să ne considerăm de azi j
înainte o singură familie

a declarat tov. 
deputat ALEX. DRÂGHICI j 

delegat dl» partea comisiei centrale 
de «rgunizare a P. U M.

facili P. 1.1. Nr. Î1PM I »44
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B1PHE CIttEAKEA
partidului unic muncitoresc

IA I1OMAIWIA
Un important articol al ministrului de externe Ana Pauker

Duminecă 25 Ianuarie, sala ci
nematografului «Progresul» din 
Deva, împodobită de sus până 
jos cu roșu — haina ide sărbă
toare ți de luptă a proletariatu
lui — a adăpostit sub bolta sa 
măreață membrii celor două par
tide muncitorești aleși î« adună
rile corauae, pentru a desemna 
delegații jud. Hunedoara la Con
gresul General de constituire a 
Partidului Linie Muncitoresc.

Deasupra mesei prezidiumului 
străjuia» tablourile reprezentând 
figurile marilor dascăli ai prole
tariatului t Mari. Engels, Lenin, 
.Stalin, ale căror învățături cons- 
titue farul luminos ce va călăuzi 
drumul clasei muncitoare din țara 
noastră, de acum înainte 
unite sub faldurile unui 
steag, în jurul unui singur 
de avantgardă capabil 
conducă pașii pe calea glorioasă 
a democrației populare, din victo-

strâns 
singur 
partid 

să-î

MOȚIUNE
Noi delegații județeni al Partidului Unic Muncitoresc Întruniți In ziua 

de 25 Ianuarie a. c. la Deva pentru alegerea dele^aților Ia Congresul Generai 
al Partidului Unic Muncitoresc ce se va ține in zilele de 7—8 Februarie la 
București, ne luăm angajamentul de a lupta cu fermitate.

— pentru întărirea Partidului Unic Muncitoresc, coi tinuând acțiuuea 
de clarificare Ideologi a, făurind depliua unitate de acțiune :

— pentru consolidarea și desvoltarea Republicii Populare Române;
— pentru ridicarea nivelului cultural și ideologic al clasei muncitoare, 
Conștieați că numai pria ridicarea continuă a producției de bunuri

materiale se poate realiza mai rapid reconstrucția țării șl Îmbunătății ea con- 
dipunilor de trai ale masselur muncitoare, ne luăm angajamentul de a mobiliza 
hi jurul nostru toate forțele poporului pentru a îndeplini și depăși planurile de 
producție întocmite de Ministerul Industriei șl Comerțului In fruntea căruia stă 
scumpul nostru conducător tov. Gh. Gheorghlu-Dej.

Trăiască Partidul Unic Muncitoresc!
Trăiască Republica Populari Romană l

arcmile munciiorimîi cugîrene
pe drumul desvoltării sectorului industriei de Stat

Despre Uzinele M Eiurgice
CMC, din Cugir am mai bens 
si altădată in ziarul nostru. iAm 
demascat sabotajul \ cel ilor con 

■șduceri, aiătând drumul de lu- 
pia al -muncitorilor pentru com
baterea lui, am fcitat realiz. rile 
celor din aceste luzine, indi 
eand sarcinile viito.rc .și am io 
rit În cei ce se (puneau dcacur- 
mezișiil realizării ace.,tor arcî 
ni. ' ....

Și, - putem spune pe bună 
dreptate - ca rod I (întincii de 
lămurire dusă de ziarul î’O.-t u, 
și paralel de tom-uniștii din Cu 
gir și 'de (Sindicate la uzinele 
C M C, în ultimul timp si.ua 
ția a început să ia lin curs!pozi
tiv, de pornire pe drumul sarci

nilor imediate.
I întocmirea acelui p'an amă

nunțit de transformare a a.e- 
stor uzine între industrie de

Tov. ALEX. DRĂGHICI

de în victorie, până la totala 
desființare a exploatării omului 
de către om.

Bucuria, fericirea, entuziasmul, 
ogbndind conștiința oamenilor 
muncii din țara noastră, n'aveau 
loc în inimile însuflețite ale dele- 

mașini.iinelte, începerea lucrări
lor de construire a turnătoriei 

de fonia — premiză a înfăptuirii 
acestui plan - inovațiile șî în» 
ventiile muncitorilor din câmpul 
de fabricație al acestor uzine, 
angajamentele luate etc.. sunt 
indicii de oonfirmare a schm- 
bărilor ir.tro buna .măsură a 
sitiiaț ei dela CMC,

Spun, într'o bună măsură, 
pentrucă mai sunt fner atatea 
de tăcut la Cugir.

Mai sunt mentalități, concep 
ții și practici împământeni e ,i- 
colo în a'te timpuri, - ti împa 
tiiva cărora tot ce e contieut 
diin Cugir, duce luptă.

Favorizați de dimensiunile 
mici ale produselor (uzinelor, 
mai sunt încă lunii care se înde 
letmcesc cu sustrageiea ima'i 
ales a munițiilor Ide vânătoare, 
precum șî a diferitelor scule. 1 

gațiior trimiși să făurească mă
rețul act al unirii forțelor clasei 
muncitoare sub drapelul Partidu
lui Unic Muncitoresc,

Două lozinci, oglindind voința 
unanimă a delegaților întregului 
popor muncitor, vibrau pe buzele 
tuturor, animau, stârneau entuzi 
asm, făceau să tresalte inimile ;

— Trăiască Partidul Unic
Muncitoresc !

— Trăiască Republica Po
pulară Română!

Ecoul lor străbate azi uzine și 
ogoare, insuf ețind massele la 
luptă și muncă pentru clădirea 
patriei fericite a celor ce muncesc 
cu brațul și cu mintea, în fabrioț 
birouri și pe ogoare.

După intonarea ..Internaționa
lei” tov. Dineu P.'/e deschizând 
adunarea, salută delegații in nu
mele comisiei mixte județene de 
organizate a P.U.M. In ovațiile 
nesfârșite ale delegațiilor, tov. 
Dancu salută prezența tov, de
putat Alexandru Ură ghici, delegat 
din partea comisiei centrale de 
organizare a P. U. M.

(Continuare in pag. 2-a)

Ne întoarcem dela Budapesta cu un tratat 
prin care ne legăm să apărăm pacea 

a declarat d. prlm-ministru Dr. Petru Groza, la
Marea manifestație din gara Deva cu ocazia înapoierii 

delegației guvernamentale române dela Budapesta
Lanțului solid al tratatelor de 

prietenie șl alianță incheiate iu-

Astfel, la Bărlădeanu lacob, 
oontrolor principal la capse, tu 
buri și alice, la țPcti ii Glie 
orghe, dela forje b* Maier E 
mii de a tuburi, ia fost 'găsit un 
adexărat inventar de ț roduse 
și scule furate <din uzine, ‘printre 
care cca. 54oo buc. capse Ide vâ 
nătoare, 1 kg. cositor bacuri 
de filetat, burghie, ceasuri da 
control, chei diferite, pietr? por 
lizor. bucăți de cure'e d tr?n- 
smisie, etc., - în sustragerii.- ?cr 
având complice i pe Rârxan 
Nicolae dela barajul uzinei 
electrice dela Râul Mic - Cugir.

Acum ei se află în Icercxtarea 
Parchetului. ....

împotriva acestora, care <ont 
promit armată muncitorilor, 
trebue dusă luptă. fTrctu.- lă

__________ I. Rusn e a c 
— Continuare in pi£. 3-a —

In numărul 5 al revistei .Pen
tru pace trainică, pentru dtmo-

Tov. ANA PAUKER

crațle populară- a apărut un Im
portant articol el tov. Ane Pauker 
Intitulat .Spre crearea Partidului 
Unic Muncitoresc 'în ‘Românii”.

Prezentăm mai j s câteva frag
mente deosebit de importante din 
acest aiticol.

Referindu-se la congresul PUM 
ce va avea loc li cursul Iurtei 
Februarie crt. șl relevând totodată 

tie popoBrele balcanice și ale 
bazinului dunărean 1 s'a mai a- 
gat încă o verigă puternică, prin 
tratatul de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală dintre Re
publica Populară R mână și Re
publica Ungară, semnat Sâmbătă 
24 Ianuarie a, c. la Budapesta, 

Acest tratat de o importanță 
deosebită pentru îolărirea demo (Continuare In paj; 4-a)

import<!r.|a deosebi ă a acesfcn 
congres — tov. Ana Pauker ara» 
drumul plin de lupte șl blruinți 
ale PCR Incepâad cu 1920 data 
s 'iziunel șl până la 23 August 
1944 data când el a tșii dm ile
galitate.

>ln aoeastă perioadă lungă de 
ilegalitate, toate guvernele atăt 
cele fățiș fasciste cât șl cele ce 
se intitulau democratice* au dm 
față de partidul nostru o politici 
de exterminare fizică care a stăr
uit nu odată revoltă și proteste 
în întroaga lume.

Dar, cu toate acestea Partid» 
Comunist a fost acela care a ța- 
est toiul de forță conducătoare a 
proletariatului român.

Partidul nostru s’.-. străduit pe«- 
truca in acea epuiâ îalureca'ă 
pentru democrație și mișcarea 
muncitorească, sa pontă ti *ntâp- 
tult Frontul Unic Murcitoresc.

Conducerea de atunci a P.SD. 
a respins lusâ repetatele n a»tre 
propuneri de iolâpluire a fronIn
tui unic.

Această atitudine regatlvă se 
încadra perfect in lima de con
duită a conducerii de atunci a P.

Continuare in pag 4 a—

crației populare din România ș 
Ungaria, pentru pacea Înmii, vine 
să pună-o plitră de hotar intre 
trecutul plin de amenințări de
mente provocatoare de răsbota 
ale vechilor conduceri din acest* 
țări și drumul nou pe care ele 
au pășit.

I. R.

f

si.ua


2 ZUidl JOI

Cronica cinematografică

țțUmbra șî lumnîncB**
Deschiderea căminul de zi pentru ocrotirea copilulu

I Un început bun în munca femeilor
La cinematograful ..( oiso ’ 

dia localitate s’a (rulat mi de 
«pilit fiimiul lui Bulla Elena eu 
titlul de mai (sus. Scenariul fii 
'Hiului a prilejuit tdommșoarelor 
bătrâne și bărbaților sentimen 
talii geneio^se tribuîațiunî la
crimale, în timp ce | e ecr m al 
ternau imaginile splenJ del r Io 
cuințe ale unei femei de buna 
tale îngerească, bine înțeles pro 
prietara locuințelor, ca e Iuțită 
pentru gi aț ile unui bărbat cu 
Ocupație nepreci-ă, imput iva iu 
nui demon lipsit de or ce bun 
simț pe care (bti întâmplător 
sc^ a i tul a dist.na -x> ă io 
iată săracă- Soțul fi e tare 'îm 
prejurările Iau destliat lexc - 
lentei acnțe cu oblig itiv tatea 
dea și îndeplinit mcțiu me demne, le 
refuză spre nemulțumirea 'pub' 
licului, care regretă »» Telul în 
care am arăt't mvii sus. i en 
tru toate categoriile aminbțe.

Nu interesează c.e ltfei pro 
bleme.e i e car le rezolvă acest 
film de luxoa.l fcnontare, ci toc 
mai ceace acesta lâ>ă 
nici un răsi uns. j

Se nnpune un tăspunș ferm 
pentru o singură întrebare’ 

ce artă poate ti ace.a care in 
societatoa burgheză pledează 
pentru acea viață bare mg .due 
anumitor oameni să bos de 
zeci de locuințe spendile? i u 
pă pare.-ea noastră aceia căie 
susține ideologia si interesele 
burgheziei și este dușmănon 
să omului sărac i revoito’ hi, 
considerente ! care fac I ă fie 
prezentată femeia bogată sub 
aparența bunăt ții-întruchipate, 
Sar f; ta sărac, să treacă Idrept

iăra

A

Comitetul județean al t ilialci 
Deva Arius, a organizat în 21 
Ianuarie a. c., în ș.a.a ,;PrOgr» 
sui” o adunate popuLrâ m cad 
rul căreia au l;O.,t comemorați V. 
1. Lenin dela moa.tea caruia a 
trecut 24 ani și Roza Luxem 
bburg și Rari Liebknecht conou 
ducători ai muncdorimei g r 
mane deia asanarea cărora ă t e- 
cut 29 de ani, (luptători ai pro
letariatului pentru caU/a liber 
țat-i și pac,.

Luând cuvântul d. procuror 
general Stroescu, într’Q .docu
mentată expunere arată momen 
iele îeprezentadve din viața tu.a 
relui dascăl al omenirei I. 
Lențn, conducătorul de geniu 
și făuritorul sta.ului so. falist 
sovietic stăruind .supra op rii 
constructive a aces.uia du. ă câ
știgarea războiului c vii ș» n- 
staurarea puterii sovîeLetor, for 
ța de neegalat in lupta pena u țre 
construct e și r.dicarea marii pu 
te,i socialiste, cuprinzând a șa 
sea parte a globului pământesc, 
realitate care a dovedii pOsibi 
Jitaiea înfăptuirii socialismului 
într’o singură țară, deschizând 
largi persvetive proletari .tului 
mondial în lupta lui pe.itru li 
oertate și bună știre, r . 1

Trecând la analiza împrejură 
rilor care au făcut ca insurecția 
muncitorimii germane să fie 
înăbușită în sâ.ige și 6(ăi iîe |! 
chidată prin asasina ea con ucă 
lorilor clasei muncitoare Roza 
Luxemburg și Karl LiebknccLt 
cu concursul trădătorilo" so
ciali democ aț de dreapta și al 
mijtarismului german r.acțio 
nar, oratorul subliniază ca-acte 
rul luptei pentru libertate șî pa 
ce al mișcării mmunc to.-ești 
idin imensa Rusie care avea să 
trezească la luptă ni olet nat ri 
tiin lumea întreagă împotrivi 
nemiloasei exploatării a capita 

izyorul tuturor lolelmi.
(tar,, aeiacA.i lastuoasa lr,a 

geuie piuticuLră prezentata ac 
obn nu iiilenți|OnCază M ascun 
ita tragedia massejor, kragema 
celor care muncesc și aliment a 
za iot luxul nc.riței ue 'muialute 
angelka și a barb tu.ui ue |o- 
cupație nedeterminata in lu 

mea buigne/ă- 1
După p.aieiea noastra pl.ngă, 

reții de orice (gen ar |t <bui să 
se înduioșeze de ace. ita tiage 
die de inasse, liragedia lor pro 
prie și să ise rec pite in contra 
tuturor exi loalatorilar.

In piivmța aspectului moral 
al pnoblknii, socotim Lă iui bar 
bat condus de pasiuni erotice, 
nu poale ii idecât ide .Iul 5md 
,,demne ’ leprez nt nte a lunci 
anumite soc.etăți iu putrefac
ție, respectiv în (cazul actriței 
de bunătate angelica, ‘îndreptă 
țind desguStui mese al lu uror 
femeilor din acea .clasă sociala 
care luptă pe.itru iun viitor In i 
frumos și mai bun al ^menirii.

Dm punct ele vede.e artistic 
liitnul e ,te sintpl st și nu L.epă 
șește lim.tc^e obișnui e ti te
rn,: convențional sentimentale, 
personagiile sunt ireale tar bi
nele și îăitl 'sunt astfel ’ e s ni 
ficate, stien de realitățile vie 
tii, intenționat deformate con 
forin cerințelor unei (ideologii 
mercenare clasei burgheze, Ser
vind scopurilor ei de dominare.

După părerea noa.tră, tacest 
filat ceitamente re.rograd ti 
imoral, nu-și po te ir, ea loc I 
pe ecranele Republicii JPopulare 
Române.

Eugsn Cenad

lismului imperialist ațâțător Ia 
războaie.

Mă ețele înfăi tuiri ale p> t r 
picului Stat social st J L, iu iî 
Sovietice, cor.dus de ge rialul 
Stalin, discipolul și tovaiășul Ide 
luptă al lui Vladimfir Mici, în
dreptățesc astăzi admi-, ția lu 
mii progresiste, înlăr i d o țe]e 
lagăruțui democra ic și artiimpa 
rialist în frunte cu |URSS î ță
ri e democrați lor populare, îm 
potriva inst gaior lor li un 
nou îăzboi având în frunte 
cercurile mo-'opo iste din Ame 
rica și Anglia reprezentând for 
țele impeiia îsmului războinic 
și retrograd.

Expunerea d-Iui Procuror Ce 
neral Stroe'cu a fost urmă ită 
cu real interes de iun public 'nu
meros care a manifestat pen
tru Marea Uniune Sovietică, 
pentru lupta popoare'or libere 
pentru a face ir in că pentru 
democrație ^opulară.

La Rrad
In aceiași zi a ajvut ’ocfa Bitid 

comemorarea morfii !ui L V 
Le-rin, Roza Luxemburg și K?rl 
Li.ebknecht. A vorbit tov. -rof. 
Ni;ca Pomnilîu și și-au ld f rot1 
cursul corul comi-iei loc le t y. 
Natașa Sârbu. foxe Opre ’ul'u, 
și eleve'e Ștefan Marii <î rădu 
rean Elena, care au contribuit 
la reușita programului a. fistic.

La Hațeg
H«t»g In ziua de 21 Ianuarie 

1948, a avut loc in sila festivă 
a Liceului Comercial din locali
tate in cadrul A R L U. S -ului 
comemorarea a 24 ani de'a mo
artea marelui Lenin, învățătorul 
și conducătorul proletarului și 
crelatorul primului atat socialist

închinată asistenței sociale

iau 
d<

I

cu iiilâpLuir<a

lu pif»cxțuul de ridicare șt pio 
Păt‘rp a Republicii 
pulam, foiiMbe 
foctur aciiv și 
la forța-

Lpncomiient
Partidului Unic Muuc.toreec, 
care va grupa sub singur 
steag clara nimicitoare, 1 mede 
dm tpaic organizații! demo ra 
tice se grupează acum Cntr o 
organizație unică și [ ut rriicui 
a lemeilor democrat a

Sub semnul umtațu femeile 
democrate au intensiucat ața 
uite lor închinate projărtri ce 
lor care muncesc, in spirit I 
rora se încadrează și îmi.nța- 
rea căminului de zi p-.nt u o 
crotirea copilului, pe cale Ide a 
deveni o îmbucurătoare rcalitu
te.

In încăperile puse la dispo 
z.iție de Spitalul de topu dm i e 

va, s'.i deschis in ziua ne 
25 Ianuarie a. c., căminul de "zț, 
in care copii de inumafori și 
funețonari vor, ti supraveghiați 

și hiăuip iu timuul în care p vrințif 
lor se găsesc la locul de muncă.

Prin colaborarea tuturor fac 
lorilor de răspundere, sa (pu
tut realiza această primi iicțu 
ue lăudabi.ă, dusă la bt n sfâr/it 
de femeie democrate din Devi, 
care reaolvă o im. ortantă pr b 
Iernă legată de nevoia >d<- a a i 
gura copii or climatul opt m I u 

nei lor d'svohări atât e te
ren educativ, âv și {sanitar «o 
dai, din grija martie or .volun 

noastre ta 
puii» ca iui 
llllOlltestaiu

din lume, în fata unui pub'ic nu 
meros

După aceea tov. Dr. Nopcea 
și tov. Fmr«-a din partea P U M. 
au arătat ins'mnătatva zilei, a ur 
mat conferința Dr Rosac preșe 
dintele A. R L. LI. S. „Despre 
Lenin ca om politic."

Tovarășa Savici Jolanda a re 
citat poezia „Lenin." Serbarea 
s’a terminat prin intonarea „In
ternaționalei", executat de către 
corul L.C.H. și de către aslstmța

Coresp. Hut«g.

La Orăștie

la ziua de 
a avut loc ia 
A. R. L. U. S.-ulut corni moi arca a 
24 aai d.ia moaitea marelui das
căl al proletariatului Viadimir Ulei 
Leala.

Festivalul a început cu Intona
rea internațional 1, după cate ele
vul Utan Tibetiu din cl. VII a 
Itc. de băieți A. Via cu a decla
mat poezia „La moartea iui Lenin".

După cuvântul tov. Prof. Du
mitru Ion care a ată at importanța 
comemorării, tov. Dr. R. Db oer 
face bografia lui Leuin aiăiâ d 
că Viadimir Ulei Lenin 
rit, el cate prezent ia 
turor munci'o Hor șl 
din URSS. șt în iairna 
progieaului din lumea întreagă. 
Festivalul s’a încheiat cu durez 
inscripției de pe mosuleul Iul Leuin 
de câtre elevul Bodea din cl. IV 
a lic. de băieți A, Viaicu.

Corcsp. Marla Medrea 

21 Ianuarie 1948 
O asție in cadrul

nu a mu- 
iulma tu 
oamenilor 
oamenilor

taie, fainei conștiente.de rostul 
lor în propășirea Repiuilirii 
Populare Român-

Prin acea;ti s<- rceMvâ și o 
uită problema de marc impur 
tanti în ati mii, ei laț, ide muri 
că care trebue s.i însuileț as ă 
pe toți cetițenii R P.R, ului, ,a 
re tiindu și oonji |>m .- Euora 
xeghiați, vor put a mumei mai 
cu spor ridicând munca la pre 
stigiul pe care irebue să 1 atingă 
in noua orânduire a rochtă i

Entuziasta adunare din Deva a
Partidului Unic Muncitoresc

— Urmare din pag. 1 —

D sa propune apoi un pr«zi- 
dhim de onoare compus din tov. 
Gh Gheorghiu-Dej, Secretur Ce
ntrii al P C R., Gh»orghe Apos
tol președintele CG.M. șl Miș» 
Levin din Comitetul Executiv al 
C.G M.

Aduoarea salută cu luDgi ova
ții ți aplauze insufrițlte pe ii«- 
care membru din prezidiumul de 
onoare.

In prezidlumul activ sunt aleși 
apoi tov. Alex. DrSghici, Duduia 
Aodrei, Dobroiu Vaslle, T.-cov 
Svedan, Moldove anu Frinclsc, 
Suciu Lucrefia, Reiiga Nicolae.

A urmat apoi alegerea comi- 
slunilor de validare, caudidare și 
redactire a lucrărilor, după <a e 
s’a intrat în desb'.teri.

In aplauzele și ovațiile nesfâr
șite ale delegațllor, a luat apoi 
cuvântul tov. Alexsndru Drig- 
hici care a adus un călduros sa
lut din partea comisiei centrale 
de orgenizare a P U M,

D-sa a rostit apoi un amplu 
expozeu analizând cauzele poli
tice ipterne și externe care im
pun cteiarea nnui singur partid 
politic al clasei muncitoare.

.Să ne considerăm de azi îna
inte o singură familie, m<mbrii 
aceleiași familii1*.

„Prin actul pe care îl pregă
tim azi șl pe care il vom desă
vârși la Congresul din București, 
vom contribui la înfăptuirea de
plinei unități a clasei muncitoare, 
vom contribui la crearea unul 
singurtstit mejor al «i și vom 
servi ca exemplu pentru prole
tariatul din întreaga lume in a 
trasa drumul unități, drumul so
lidarității și drumul ieșiri din im
pas. drumul ducerii cu deplin 
succes a luptei împotriva impe
rialismului, a luptei pentru in
dependenți fi bună starea tutu
ror popoarelor*, a d<carat tov. 
Drăghici în uratele delegatilor 
prezent!.

Au Itiat apoi cuvântul iov. Bu- 
da Victor-Certej Săcăiâmb, Eva

ZORI NOI 
primește mică și mare 
p u b I i«cit ate

Anunțurile se primesc la 
administrația ziarului in 
localul Pi electorii

ANUNȚ

Casă de vânzare
kfoimuții Gilvița 7 Deva.

noastre.
încadrata in acțiunea susț.«uă 

purtată de fcnirile <L mmrata 
l>entru ridicarea Republici i ** 
pulare Române, prin l< luda rea 
tri telor moșteniri ale tie-uțitaB 
și instaurarea lin i n'iui <u » 
t‘i in toate domeni le .de activ» 
tate, realizarea a< eot i vechi de 
ziderat, rămâi e un bun fn «• 
in munca femeilor democrat m 
chinată asistenții copilului

Or. Zuu Cpt. Berculesca

4

Dragomir Deva. Florin cai, lliaca 
Tama Orăștie, Vlad Cugir, Biacii 
Deva ș a care au adus ia dia 
cutie diferite prableme :■ legă
tură cu unll'carea, penând între
bări și laminând o atrie devhns- 
tiuni

Tuturor le-a rlapnni Tov, A- 
lexandru Drăghici.

In nomele comialei de candi- 
dare tov. Fiorea Simion a pre
pus următorii delegați care au 
fost aleși In unanimitate pre vot 
repara’ pentru a participa la c«n- 
greaul dela București :

I Drf ghici Alexandru, I Ardelea
na Victor.iFloriin Simion Sime- 
ria.uVasile Fiorica.z Dance Petru, 

liBasch Emerlch, Ing, Cri vintre 
Petre Stmena/Cărbunaru Vaaile- 
Cugir.-yReslga Nic.-Criacior, Dră- 
gan D tru Astra Orăștie, Lupan 
Gh Călan. 'Tecov Svatan i. M S. 
Hunedoara,-Repede Victor 1 M.S. 
hun-d >ara,-Tu Jor Eml -Oiăștle 
și Torok Ștefan 1. M. S. Hune
doara,

4

Casa Pădurilor Statului 
Direcția VIU. Reg Silvică Sebeș 

Fublicațiunea Nr. 18201
Se aduce la cuno t nță ge er* 

lă ca m ziua de 17 rebruaria a. 
c., ora li La Diiecțiunea > ili-a 
R.'U. Shvică sebe, jud. Alaa, 
va ți,,e lic.taț e publică ca t>- 
ferte incliLe, urmată ,_e jjt*- 
tie orală pentru vanza.ea pe 
unitate ce procure îaso ute de 
cumpărător a 5<o a:borî de ,« 
seate fag din padurea Muc:.*. 
Râsnicului Seria 111-a Runcu 
Mire Ocolul Sil.ic Hunedoara, 
situată pe te.io.iul come .ei 
Vadul l.obr i din md. Hunedoe 
ra. Di;i exploata.er ace^tj.- ar
bori vor rezulta cca. 2 o o m 
steri lemne de foc..

Vânzarea se va face conforsB 
L.C.P, și Rcgulime tilui de Lf 
cjtajii, cu aplicarea cxHu-țO 
lor generale de exploatarea pM 
durilor Statului, putl cată ,n Me 
nitorul Oficial nr. lol din 12 
August l-âi2 și cu condițiu.iî- 
le specia.e care se pot Lelea 
la Direcțiunea Vili a Reg. Sff 
vică Sebeș și la Ocolul șilAc 
Hunedoara.

Estimația din oficiu este <fâ 
46 lei (sier normil d» 1/1/1,1 
t m. în total O2.ooo lei,

Garanția provizoriu este da 
4600 lei.

Oferte telegrafice, telefoni
ce, supraoferte ți oferte condi
ționate nu se prime-c.

In cazul când licittția din 
Februarie 1948, va fi fără 
zultat se va ți e o a dou>. Q 
citație în ziua de 2 Mart o a.iX. 
la aceiași oră șî în âceiap hoM.

Director Rrglonsl, 
Ing. Consilier Silvic, 
(ss) Glieorgho Suciu.

%
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Tinerii din Diva din nau pa teren la munci voluntară

Acțiunea tineretului muncitoresc din Deva 
pentru instalarea conductei do apă la abator

Sarcinile muncitorimii cugirene

Pătruns de patriotism, și de 
dorința de a-șl vedea țara cât mal 
curând reconstruită, îmboldit de 
exemplul dat de brigăzile de re
construcție din țară, tineretul din 
Deva, șl-a format o brigadă de 
tineret, care și-a luat argajamen- 
tul de a lucra acolo unde se va 
simți nevoia brațelor de muncă. 

Brigada de voluntari „Gh- 
Oheoighiu-Dej" formată din tineri 
U T. M.-Iști — fete și băeți — 
din loca itate, de a cărei activi
tate depusă ne-am mai ocupat la 
timpul său, în coloanele ziarului 
noitru, îți continuă activ tatea cu 
acelaș clan șl hotărîre

In urma unui proect întocmit 
de Primăria orașului, pentru in
stalarea unei conducte de apă, 
care să alimenteze abatorul, tine
rii brigadieri, și-au oferit bra
țele de muncă,

Intr’ad'văr, în ziua de 24 Ia
nuarie a. c, începând primele 
lucrări brigada de reconstrucție 
„Gh. Gheorghlu-Dt j“, a pășit 
pe șantier cu un elan șl o voință 
d" muncă care a uimit pe Ingi
nerii ți technieienii cari au condus 
lucrările, cât [și pe cetățenii ora
șului.

Pentru această zi a fost pro
gramat tinerilor br'gadieri, săpa
rea 
250 
ni, 
de 

fost Instalate tuburile 
nopții de o echipă

tinereții, elanului șl a 
pe care o aveau, ti-

melodii se auzeau până la 
d păitărl, stârnind curlozl- 
cetă(enllor, cari nu știau de 
răsar aceste cântece pline

șanțului pe o distanță de 
m. șl o zdâncimea la de 1,80 
iar pentru ziua următoare 

Duminică 25 Ianuarie a. c.
br gidlerli vor astupa ac»st șanț, 
în care au 
in cursul 
specială,

Datorită 
voiei bune 
acrii și-au îndulcit munca cân
tând imnul .Suntem stegari că
liți al veacului ce vine ,.ale 
cărei 
mari 
late a 
unde 
de însuflețire.

B igadierii au avut plăcuta sur
priză de a fi vizitați de tov. D ă- 
ghici Alrxandru, membru în CC. 
al P. C. R. și deputat de Hune
doara, care a fost primit cu a- 
plauze și urale. Tov. Diăghici 

a'a interesat îndeaproape de sta
diul lucrărilor, Încurajând pe ti
nerii brigadieri.

La terminarea lucrului, tinerii 
a’au Încolonat întt’o ordine ți 
disciplină perfectă manifestând

Noui realizări în munca voluntară 
a tineretului din Aninoasa

La apelul făcut de org. U. T, 
M. din Aninoase, pentru presta
rea de muncă voluntară la cură
țirea terenuri minelor ți descon
gestionarea liniilor de vsgone'e 
de materialele aruncate ți moloz, 
care dădeau un aspect urât. îm
piedicând in acelaș timp detfă- 
șurarea normală a muncii, au 
răspuns 60 tineri U.T.M.-iști

La aceas ă muncă voluntară, 
care trtbue să fie un exemplu 
pentru toți tinerii au luat parte

676 tone de cărbuni 
realizată prin muncă voluntară la 

minele din Lupeni și Uricani
Tineretul din întreagă Valea 

Jiului împreună, că minerii dela 
Mina Lupeni a lucrat voluntar 
la ridicațea producției in ziua de 
18 Ian a. c., realizând în schim
bul dinainte de masă în Galerii
le Gh ,Gheorghiu-Dej“ din Lupeni 
336 tone, Iar la Urlcani 340 tone 
cărbune.

Dela U T M. s'a evidențiat ec
hipa tov. Dumitrache Alex. care 
în condiții extrem de grele a in

FEMEILE DIN DEVA ÎNTÂMPINA 
creîarea organizației unise de femei prin muncă voluntară 

în ajutorul muncitorilor dola I.M.S.-HunedoaraBrigada „Maria Sârbu“
Sub semnul unității tuturor or

ganizațiilor femenlne, Brigada de 
femei „Msria Sârbu* din Deva, 
de curând constituită, a efectuat 

prin centrul oralului, iudrep'ân 
du .'e apoi spre sediul organiza
ției unde au petrecut câteva ore 
p'ăcute, ca răi ilafă pentru munca 
lor voluntară, pe care au pres
tat-o In această zl.

tinere șl tineri m-.ndtori dele 
minele Aninosss. funcționari din 
instituțiile looale, precum și 15 
brigadieri din brigada de recon
strucție .Ștefan Plavăț** din A- 
ninoasa.

In timpul celor 4 ore de mun
că, tinerii voluntari au încărcat 
49 tancuri cu moloz și pământ au 
aranj.t 12 m. c de cărămidă șl 
30 m. c. de 
șl 80 m. linie de vagonete.

Alex Stamătoiu, co esp.

scânduri, curîțind

Lupeni-Url-

cursul lunii 
de 16 femei

cărcat In trei ore 39 tone pietriș 
necesar liniei ferate 
câni,

Tot la Uricani in 
Ianuarie, un număr 
casnica șl lucrătoare, au încăr
cat 80 tone cărbune.

Mobilizarea tineretului a fost 
făcută prin imboldul tovarășilor 
Bandi Vasîle; Bodea Mrcea, Pi
tea ți Ionescu Angliei,

I. Herman, coresp.

Duminecă, 25 Ian. a. c. prima 
eșire p» teren.

Brigada, alcătuită diu 63 femei 
voluntare, s'« dep.asat la I.M.S. 
și într'un elan de muncă con
structivă, a prestat 100 ore de 
lueru muncind la apropierea căr
bunelui de linia vagonetară, ușu
rând prin aceada aprovizionarea 
furnalelor cu cobustibilul necesar.

Spiritul de însuflețire a femei
lor brigadiere h itârâte de a șl 
da fiecare aportul la uriașa operă 
de reconstrucție a țării, s'a ma
nifestat pe întreg parcursul de
plasării, dar mal cu seamă în 
timpul muncii în uzină, unde fe
meile împărțite în cinci echipe 
înșiruite dealungul liniilor pentru 
transportul cărbunelui, dădeau 
uzinei un aspect de vast șantier 
de muncă.

In decurs de 1’,'., ore au apro
piat de linie 65 vagoane de căr
bune și au încărcat și transpor
tat la fabrica de cărămizi 15 va
goane de nisip granulat.

Ia tot timpul aceste acțiunii s'a 
putut verifica spiritul unitar care 
animă massele femenlne în pre
ajma unificării, concretizat prin- 
tr'o strânsă colaborare și înțele

fUrmare din paf. 1)

murit fiecare furând din pro 
duse fuiă din buzunarul veci 
nulul său, al lui însăși - aceste 
produse neputând i> însumate 
în totalul producției cuprinsă 
în foaia de comandă ți deci i lă 
tită. Și că furând d»n scule, 
buna desfășurare a fabricației 
e împiedicată în juod serios. 
Iar cei ce persista în Țurțuri să 
fie sancționați a>a cum merita.

Atitudinea de întinare pe ca 
re muncitorimea conști<nă cin 
Cugir a luat o față de di de 
inai sus dovede.te ințef ge.ea 
sarcinii de denu care a celor 
ca.e prin atitudinea lor incear 
că să oompromilă efortul mun 
citorilor conștienți de mvoîa ri 
dreării producției șî a produc 
tivității muncii.

O atitudine identică
luata și față de cei ce lipind 
dela serviciu se bemnau unii jpe 
alții în condica de prez nță (me 
todă des practicată până deu

a fost

Instalarea noului 
director al uzinelor 

C.M.C. din Cugir
Miercuri 21 hnuarie a. c. la 

Uclaele Metalurgice C M. C. din 
Cug r, îi prezența tuturor aala- 
riațiior uzinelor, precum șl a tov. 
Ins f Felea, ad-tor dclrgat al soc. 
C. M. C., din partea Statului: 
Ing. Dum't-așcu P (ru, consilier; 
îng. Szell, director în direcția ge
nerală, etc., a avut loc instalarea 
noului director al acestor uzine, 
în persoana d-lui Ing. Dumitru 
B scarlu, fost la I. M. S. — Hu
nedoara.

Cu ocazia nstalărli au luat cu
vântul tov. S. Frențonl, secreta
rul sindicatului sa ariiț'lor din C. 
M. C., I. Felea ad-tor delegat, 
noul direct >r Ing D. B scariu și 
tov. Alexandru Viad, secretarul 
org din Cugir a P. C. R.

gere unanimă între toate fem'ile 
brigadiere fără deosrbire d- vâr
stă, rang sau naț onalitate. Femei 
muncitoare ahturi de Intelectuale, 
cot la cot prezentau nn măreț 
tablou al Înfrățirii în muncă, toate 
călăuzite de acelaș ții patriotic : 
întărirea Republlcei Populare 
Române.

La plecare, tov, Budia Aron, 
responsabilul resortului economic 
al Sindicatului U F H.. fărându-se 
întrepretul celor 5000 de munci
tori al uzinei, a adresat briga
dierelor cuvinte de caldă și sin
ceră mulțumire, Invitând brigada 
cât mai des In uzină pentru ca 
prin munca voluna'ră a femei
lor împletită cu munca neobosită 
a muncitorilor metalurgiști să con- 
tribue la sporirea producției șl 
consolidarea democrației popu
lare din țara noastră.

Entuziasmul si hotărârea care 
a caracter z.t prima acțiune a 
brigăzii Ma ia Sărbu. dovedesc 
cn prisosință spiritul de volunta
riat născut șl călit pe șantierul 
Agnlta-Botorca, răspândit șl a- 
dâncit In rândurile masse<or l*r- 
gl ale poporului nostru iu drum 
spre o viață nouă.

Gh, Pleșu

se puua cap

imzij la Cugir, «tuu alssa '.a /im 
dul funcționarilor. FrcȘuUndești 
în ambele uzine afișe mari lms 
damna ți anunța ddxJmUcuifc* 
funcționarilor taur Rom-uhl- 
ți (^oriolan Ștefant-cu dela ra 
brica ue JOs, practcanți ai A 
cesțor metode putrede.

l>a> pentru consolidarea dru 
inului nou pe care au pornrȘ u 
zinele am Cugir, <- n vot da 
o întărire si jnai i<utermca a 
disciplinei in munca.

Tiebue sa 
plimbărilor fără iost prin uzi
ne aiumărn sarcinilor de pr 
umerii unuia pe altuia, cte. 
Munca trebue efetuaji cu Man
tie, pentru înlaturara luturoa 
neajunsurilor. Și aceasta atat 
din partea munc-torilor cât ți 
a corpului lechnic ți acm ms;ra- 
tiiv. Pentruca orice lipsă d« ' a 
teres atrage îngreunarea mun li, 
crează ob taco.e, scumpește pro 
dusele. |

La sculare se executa 38 cosi 
puri pentru „Mar.na C.A.Mn 
Universal”, qu l\r de conta.,cU| 
19-jiVbIâ, - timpul ne execuți» 
fi.nd stabilit la 455 ore de mus 
ca. Conform de -Cainului, dt.ncșs 
siunile a.edor pi.s - U,mr 
înălțime ți lungime, - sunt rk 
21o X. 169 x 95 mm. Lucrând 
fara nici un interes, cri d la ma 
gazie ți apoi fierărie au ț regji 
tit ma.erian.1 peniiu n boi<zâ cu 
câte 5o - 6o mm. |mai mult pea 
tru fiecare dimensiune, surpi.» 
care trebue înlăturat pi ia r<- 
botare. Lacă piesele ar fi fost 
normal forjate, t-mpul de ex» 
cutie ar ii fost redus a juma ta 
te, - lucru prec-zat de tnuncfjo 
rul Blaga Petru, care execdâ .a 
crarea ți de maistrul secției, 
Su at Nicolae.

Situați ca aceasta, este int<» 
lerabil să mai exist . împotriva 
lor trebue să se angreneze tot 
ce e conști-nt, munneitor și t.- 
chnicieni.

„NeceJtățile refacerii economi 
ce ți ale desvoltării politice ți 
economice ale României, jkco- 
sitafiie păstrării ți consolidării 
independenței ii eoo.iomice, i.a 
cesități.e planificai îi in vedere» 
lichidării inagpierîî economic» 
a țării noa tre, cer întâi ir a țî 
lărgirea se.torului de Stat in 
eco.iomia românească” - spun- 
tov. Gh. Gh< rghtu-Dej n ar
ticolul publ cat in Nr. 4 al or
ganului Biroului Informați/ de 
la Belgrad ci Partidelor Comit 
niște.

O i, cum tz'n,.Je din Cugiu 
aparți.i în_ marea hiâjoritd 
Statului, muncitorii acestor u. 
zine trebue să nrm^ze in munca 
lor exemplul celor d Ia I. M. S. 
Hunedoara, care prin efortul lor 
dovedesc că lupți pentru întări 
rea sectorului industriei d Stat.

In a eastă direcție, urm rirea 
îndep'iniri plan luî ir,tocmit de 
transformare a centrului meta 
Iurgic din Cugir în industrie 
de mașini, trecerea la fahricăți» 
în serie a ma anei de cusut i p 
CMC, e o sarcină imediată a 
fiecăruia - dela din ctor până ia 
ultimul angajit - țî c. re "n *n- 
deplinirea ei cere mol ilizare, 
muncă conn,t entă, efort una. 
nîm.

și

Reorganizarea 
activității industriei 
metalurgice de Stat 
La I. M S , sa lucr ază 

la recvg mizarea activit^fi in
dustriei metalugce a Statu
lui Această industrie va cu
prinde 3 artere: mHeră, si
derurgică și metalu g că.

Ii col.b irare cu aceste ra
muri se va organiza ș! sec
tarul forestier.

z*» I
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Marea manifestație din gara Deva 
cu ocazia înapoierii delegației guvernamentale române 

dela Xludapeada
SPRE CREAREA 
PARTIDULUI UNIC MUNCITORESC

(Vroiare din pag, 1)
Eit« un tratat pliu de spiritul 

de impăciuire, de colaborare con
structiv*, isvorât din dorința de 
înfrățire a celor două popoare 
— tn numele cărora a fost sem
nat — pe drumul d« Întărire a 
apărării păcii Împotriva mane
vrelor economice |1 politice ale 
Imperialismului dornic de noul 
cuceriri.

împreună cu celelalte tratate

Poporul român și a dat adeziunea a actul înfăptuit 
la Budapesta

Marile manlfestațluni de dra
goste cu care populația țării 
noastre a întâmpin»t delegația 
guvernamentală română condusă 
d« d. prim' ministru Dr. Petru 
Gioza, In drum spre București, 
e o dovadă a acestora.

In gara Deva, Duminică 25 Ia
nuarie, câteva mii de cetățeni au 
Întâmpinat delegația, manifestând 
îndelung pentru prietenia româ- 
no-maghiară ai pentru cei puși să 
conducă destinele Republîoei 
noastre Populare.

A fost o manifestație spontană, 
plină de mobilizare. Români și 
unguri, — au fost toți prezenți. 
Muncitori, țărani țl intelectuali, 
alături de ostașii R*g. 3 Trsm., 
femei, elevi, tineretul din briga
da ,Gh Gheorghlu-Dej" au ținut 
să confirme prin prezența ți 
graiul lor adeziunea poporului 
nostru Ia actul înfăptuit de de
legația română ți guvernul ma
ghiar.

In numele estățenilor orațului 
Deva, delegația a fost întâmpinată 
de dl. Popa Adrian, primarul 
orațului, după ctre d na Silvia 
Floca, a exprimat bucuria femei
lor democrate din Dava de a 
avea îa mijlocul lor pe vajnica 
luptătoare pentru interesele celor 
ce muncesc, tov. Ana Pauker, 
ministrul Afacerilor Externe, — 
aducând ang*j»mentul constituirii 
de brigăzi voluntare de femei ta 
munca de reconstrucție a țării.

In aplauzele entuziaste. în ora
lele și lozincile pline de bucurie, 
ale tuturor, dl. prim ministru a 
coborât apoi din tren, în mijlo
cul manifestanților, de unde a 
vorbit următoarele:

Intre poporul român și po
porul maghiar nu poate fi 
decât prietenie, colaborare 

și frățietate

.Cunoaștem aceste manifesta- 
țluni ale voastre. Ele exprimă sen
timentul popular, bucuria unui 
popor care poate păți acum pe 
drumul propășirii, pe drumul mun
cii creatoare.

Este sentimentul unui popor 
care țtic acum că pentru prima 
oară toate popoarele act stei pătți 
a Europei se înfrățesc în lupta 
pentru pace, libertate, Indepen
dență.

Ne Întoarcem dela Budap-sta, 
capitala vecinei ți de acLm suro 
iei noastre Republica Ungară. E i 
am semnat acolo cu guvernul po
porului maghiar acordul de prie- 

semnste de popoarele nouei de
mocrații, tratatul româno maghiar 
vine b* arate lumii întregi că a 
ceastă parte a Europei du va 
mai fi butoiul de pulbere al lu
mii, ci va fi promotorul poșrric 
al muncii creatoare sl al solida
rității unanime al acestor po
poare, pe drumul ți spre țelul 
atât de clar conturat spre care 
au pornit.

tenie, colsborare ți asistentă mu
tuală, în care noi ne hgăm să 
apărăm pacea,să muncim impieună 
și dacă trebue, să luptăm îmortună 
pentru apărarea și consolidarea 
libertății ți independenței noastre.

Noi cei de aici, din Ardeal, cu
noaștem sulele de ani de sufe
rință ți luptele pentru libertate, 
duse de popoarele român și ma
ghiar.

Noi știm că în 1848 revoluția 
tui Kosuth la Budapesta a (ost 
pentru liberta'e și că la Blaj, Simion 
Bărnuțiu șl Avram lancu tot pen
tru libertate au ridicat poporul 
la luptă. Minciuna ți Intriga care 
domneau la curtea imperială h»bs- 
burglcă au făcut ca cel doi lup
tători să ducă luptă separată, pen- 
truca revoluțiile să poată fi înă
bușite șl popoarele împilate mai 
departe.

Minciuna nu mai are acum ce 
căuta îa țara noastră, intre po
porul român și poporul magh ar 
nu mai poate exista minciună, 
vrajbă și ură — nu poate fi decât 
prietenie, colaborare, frățietate."

Bucuria nemărginită a masselor 
s’a transformat într'un ocean gata 
de revărsare când, dela geamnl 
trenului a luat cuvântul tov. Ana 
Pauker. Pretutindeni, numele tov. 
Ana Pauker era scandat cu fe
brilitate : »A • na noa • stră !< 
»A«na noa-stră !<

Popoarele democrației noui 
știu să și cunoască dușmanii 
și să ’upte pentruca munca lor 

să nu mai fie împiedicată 

Cuvântarea tov. Ana Pauker
Tovarăși și tovarășe,
Priehnl țl prietene,

Muncitorii, intelectualii, feme
ile, mamele din Budapesta ne au 
dat mandat să vă spunem că tra
tatul pe care 1 am angajat cu ei 
îl vor îndeplini, ațe cum ne-am 
ang»j»t și noi a-1 îndeplini

La Budapesta am văzut în fa
brici, pe străzi, în teatre, aceiași 
hotărâre de a nu mai permite 
dușmanilor noștri să ne mai îcn - 
pingă pe unul contra altuia.

Și utl numai de aci, dar șl din 
Jugoslkvla, Bulgaria, Polonia, Al
bania și alte țări, popoarele sunt 
hotărâte să și recunoască dușma
nii ori cum s’ar strecura ei prin
tre nei.

Știm să ne recunoaștem duș
manii ți când vin vociferând dar 
și când vin zâmbind șl oferin- 
du-ne „ajutorul', ținând îutr'o 
mână dolarii, Iar in cealaltă la
țul cu care vor să ne sugrume 
libertatea și independența noas
tră.

D.r noi li spunem : „Jos laba 
cu dolarii, dar mai cu seamă, 
jos laba în care țineți ascuns 
lațul*.

Adreiăndu-se apoi femeilor, 
tov. Ane Pauker cere ca ele să 
fie tn primul rând de veghe, să 
descopere dușmanii poporului 
nostru șl »ă lovească cu hotă
râre îa cel ca le amenință cămi
nele și copIJ.

.Această hotărâre am văzut-o 
la mamele maghiare, la munci
torimea din Ungaria — a conti
nuat tov. Aua — in a căror o- 
chi lucește hotărârea de a munci 
șt lupta pentruci munca noastră 
Bă nu mal fir întreruptă șl îm
piedecată de ori ce caută încă să 
ne mai exploateze făr* ca ei să 
știe să muncească, dar pe care 
ii vom învățc no) s'o facă.

Cu aceași hotărâre pornind la 
luptă, contribuția noastră va fi 
importantă la construcția păci ți 
vom reuți astfel să i punem cu 
botul pe labe pe cel cari azi la
tră ca să muște mâine.

Pentru unirea noastră în țară, 
pentru unirea noastră In lume, 
in lupta popoarelor pentru pace 
în frunte cu popoarele U.RS.S, 
pentru lntăriiea tinerel noastre 
Republicii Populare, să pornim 
cu hotărâre la muncă, strigând : 
„Trăiască Republica Populară Ro
mână 1".

Tratatul semnat e isvorât din 
dorința de prietenie și 
frățietate a popoarelor 

noastre

Solicitat insistent de populație, 
tov. Teohari Georgescu, ministrul 
Afacerilor Interne, a luat cuvân» 
tul arătând că «delegația guver
namentală română se întoarce 
dela Budapesta, nu cu un tratat 
viclean și cu clauze secrete cum 
se încheiau în trecut, ci cn un 
tratat isvorât din dorința de prie
tenie și frățietate a popoarelor 
noastre, tratat care constitue o 
armă puternică în lupta împotriva 
imperialismului*.

După trecerea trupei în revistă 
delegația s'a întreținut cu cetă
țenii români și unguri, cărora d. 
prim-minlstru le-a vorbit în limba 
maghiară. A răspuns d, Haydu 
aj. primar al Devei și președinte 
al org. locale a Uniunii Populare 
Maghiare.

înainte de plecarea delegației 
tov. Iuliu Topor, secreta ul Sec
ției de Educație Politică a Co
mitetului Județean Hunedoara» 
Deva al P.C.R,, a adus angaja
mentul populației orașului de a 
munci și lupta pentru aplicarea 
tratatului semnat și pentru ntă- 
rirea Patriei noastre dragi, Re
publica Populară Română.

Delegația a părăsit Deva, n 
sunetele celor două fanfare — a 
Rrg 3 Tr. și a Coloniei Cian- 
găilor — și îa uralele manifestan
ților însuflețiți de cuvintele ros
tite de cei trei fruntași ai luptei 
pentru o viață mai bună a po
porului muncitor din România,

I. R.

Urnire dia pag. l-a

S D -ului, conducere care n’a c- 
zllat că ocupe posturi înalte In 
stat atât sub dictatma lui Carul II 
cât ți sub dictatura fascistă fățișe 
a lui Antonescu.

„la acest timp P.C R. înciuda 
grevelor pierderi suferite în urma 
înăspririi teroare), a intrat în pe
rioada dictaturii fasciste ca singura 
forță democratică organizată ți a 
fost în timpul răsboiului h tlerlst 
singurul organizator țl mobiliza
tor ai forțelor patriotice antihitle
riste.

Frontul Unic Muncitoresc a pu
tut fi creat abia In ultima peri
oada a războiului. După răstur
narea dictaturii fasciste, Frontul 
Unic Muncitoresc a alcătuit ce- 
loana vertebrală a grupării forțe
lor democratice — Frontul Națio
nal Democrat, Iar apoi a Blocu
lui Partidelor Democratice. Grație 
Frontului Unic a fost creată miș
carea sindicală unită care cuprin
de astăzi covârșitoarea majoritate 
a muncitorilor industriali ți agri
coli, a funcționarilor publici ți 
particulari, etc.

Realizarea Frontului Unic Mun
citoresc nu era decât un pas Îna
inte făcut pe acest drum.

Reacțtunea Internă ți externă 
nu renunță insă la PSD ca mijloc 
pentru uneltirile ei.

Aceasta ne-o duvedețte acțiu
nea trădătoare întreprinsă de Ți
ței Petrescu înainte șl după Mar
tie 1946, ne-o dovedește străda
niile social democra(flor de dreapta 
din străinălst*, care nu doreau a- 
ceaslă realizare.

„Nouile încercări ale reacțlunll 
iaterne șl externe de a utiliza P. 
S D. pentru a sparge dlnlăuntrul 
frontul forțelor democratice, s’au 
soldat cu o nouă înfrângere are- 
acțiunii și a lacheilor ei, cu o 
nouă întărire a Frontului Unic 
Muncitoresc.

Consolidarea Frontului U"ic nu 
ar fi fost cu putință dacă el s’ar 
fi limitat numai la un acord for
mal între conducerile centrale ale 
celor două partide. Acordul ace
sta se întemeia pe conlucrarea 
permanentă pe teren între orga
nizațiile de bază ale celor două 
partide.

Și această conlucrare s’a vădit 
în timpul campaniei electorale, lu 
băiă ia peDtru sporirea producției

Trimiși in judecată pentru sabotaj
In urma intensei activități de

dusă de organele Serviciului de 
Control Economic Județean, au 
fost dresate acte de dare in ju
decată pentru Sabotaj la urmă
torii: Seiger Ernest diu Deva, 
pentrucă nu a prezentat la ce
rere registrul unic de control șl 
registrul de magazie, Sfăt Alcxe 
din Brad dosind făină albă. Sta
na Ștefan din Ilia pentru decla
rații false de stoc, Sturza Iulisna 
din Cugir pentru dosire de măr
furi, Tusz Gheorghe și Romulus 
Mioc din Petroșenl pentru do
sire de făină albă, Țabrea Iile și 
Kurko Ioan din Petroșani pen
tru că au fost găsiți confecțio

șl înfăptuirea propunerilor P C R. 
pentru îmbunătățire* situației »- 
coDomice a țării. In lupta per>Mh 
reforma monetară împotriva spe
culei sl sabotajului economic, iss 
campania de di mascare a coa 
plotițtllor șl trădatorih.r macișoi, 
cât țl în cea de demascare a re
acționarilor Lâlărescieni, vte.

In felul acesta In procesul de 
consolidare a Frontului Unic, prin 
colaborarea prietenească pe teren 
a comuniștilor și social-democra
ților, se crelau premlzele realiză
rii in România a Partidului Unic 
Muncitoresc.

Nouile succese ale d<mocraței 
populare au făcut deoMbit de ac
tuală problema realizării P. U M. 
Aceste succese au mărit puterea 
șl presilgiul lagărLlul democratic 
din România și a forței sale con
ducătoare — proletariatul — ia 
frunte cu avactgarda sa, Pariloat 
Comunist.

Cu ocazia congresului P. S. •. 
din Octomrlbe 1947. noul Comitet 
Central a fost InrărciDat să ia 
toate măsurile pentru realizarea 
P. U. M.

Curând după congres a fost e- 
laboratl și adoptată de ambtle 
Comitete Centrale platforma PUM.

Realizarea P.U M. Întărește în
crederea proletariatului icmân ia 
forțele sale, în triumful final al 
cauzei sale Ea va permite pro
letariatului român, să îndeplinea
scă cu șl mai mult succes relnl 
de forță conducătoare a iaglrutni 
democratic. Cu forțe unite clasa 
muncitoare va putea lupta mal 
cu spor pentru ridi.area predna- 
ției, pentru mărirea productivității 
muncii și continua îmbunătățire 
a condițiilor de trai ale celor ce 
muncesc.

Realizarea Partidului Unic Mun
citoresc constitue o nouă dovadă 
a forței crescânde a României 
democrate, o nouă lovitură pen
tru nesățioșii cotropitori imperia
liști. Cercurile imperialiste d;n‘M. 
S.A. și Anglia ar trebui să înțe
leagă că vremurile când România 
era un piGn io mâinile imperia
liștilor șl ale reacțiunii interna pe
nale, au apus pentru totdeauna, 
România de astăzi — Republica 
Populară Română — este un fac
tor al democrației ți păcii ți creș
terea puterii el duce la o ■> uă 
întărire a întregului lagăr antiim- 
periallst.

nând pantofi fără a putea jasti- 
fica materialul cu bonul „B“ dela 
O I, P. și Sajovit» Ezra din Pe
troșenl pentru declarații falsa de 
stoc,

30 tone motorină reparti
zată depozitelor din Duva

M nisterul Industriei și 
Comerțului a făcut urmă
toarele repartiții de combus
tibil, ciept zit< lor de p: o duse 
petrolifere din Deva:

„Cremlna — 15 tone mo
torină

„Distribuția0 — 15 tone 
motorină.

Imprimeria județului Hupeaoara Deva 797—-a47.


