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Prin încadrarea sa în munca voluntară

Poporul român pornește
£»<O UOUL
Marile cotituri pe Care po

porul roman le-a făcut în viața 
sa de Stat, au prilejuit și o 
radicală schimbare a atiiudi- 
nh oamenilor muticii de la noi 
din țară, față de muncă.

Spiritul muncii conștiente, 
disciplinate, prestată organi
zat și metodic a început a 
Etăi âoi masse tot mai largi, 
— roadele acestora continuând 
a fi tot mai spornice.

Conștiința și cunoașterea 
că munca în actualele condi- 
țiuni create de instaurarea de
plinei puteri a poporului asu
pra destinelor sale, prin pro
clamarea Republicii Populare 
Române, nu mai e un prilej 
de înrobire ci un factor de 
terminant in ridicarea spre noi 
condiții de viață a poporului, 
Cuprinde masse tot mai largi.

Brigăzile voluntare de mun
că pentru reconstrucție, năs
cute la chemarea Partidului 
nostrtf se desvoltă, se înmul
țesc k măsura trecerii tim
pului — spiritul de volunta
riat animând și mobilizând nu 
numai pe cei din câmpul mun
cii ci și oameni cu alte preo
cupări cotidiene și care până 
mai eri au sfat indiferenți fața 
de eforturile celor dintâi,

In Valea Jiului, brigăzile de 
reconstrucție „Ștefan Piavăț", 
„Vasile Luca“, „Gh, Gheor- 
ghiu-Drj“, „Mihai Mojic" etc. 
grupează tot mai largi masse 
în jurul lor. Munci ori, techni- 
cieni, funcționari, tineret, fe
mei, casnice și intelectuale, me
dici, învățători, profesori, os
tași, țărani, — au prestat și 
prestează în conținu mii de 
ore voluntare de muncă, pen
tru asigurarea unei cât mai 
ridicate producții de cărbuni.

La fel mobilizează popula
ția în jurul lor brigăzile „Va-

&iic Roaită" din Călan, „Fili- 
mon Sârbu" din Simeda, „Gh. 
Ar ostul" dela 1 M. S.-liune 
doara etc.

La Deva, crearea unei bri
găzi voluntare era prlvhă de 
mulți la început, greu de reali 
zat. Dar, așa cum am relatat in 
alte numere ale ziarului nos 
tru, tineretul încadrat în U. 
T.M. a dovedit contrariul, con- 
stituind brigada locală „Gh. 
Gheorghlu-Dej", care, prin rea
lizările sale la uzire’e 1 M.S. 
Hunedoara și pe șantierul de 
instalare a conductei de apă 
pentru abatorul din Deva, a 
recoltat aplauzele și admira
ția cetățenilor.

L Rusneac
(Continuar® in pag 4-b)

Hotărât, nu!
Concepțiile r«alisle în 

arta, impun ți teatrului un 
anumit caracter legat de 
nt litataa lui Imediata In 
mersul înainte al «ocletățli o- 
menești spre progres șl bună 
starea celor care muncesc.

Pe acest drum, teatrul 
muncitoresc este firesc că 
ocupe poziția de avaDtgar- 
dă, să fie adică un perma
nent îndreptar, atât sub ra
portul realizării artistice, 
cât și al repertoriului, care 
în mod firesc se va opune 
tendințelor care mai sălăș- 
luetc încă — desigur ena- 
cronic — In creațiile dra
matice care supraviețuesc 
Inexplicabil unei soclotâtl 
depășite cu mult de reali
tăți, în proces vădit de des
trămare.

Arta slujește societatea a 
cărei creație este, un ade
văr de mult cunoscut pu
blicului nostru pe care spec
tacolul realizat îl câștigă în 
măsura in care versurile 
cunoscutului poem al lui 
Miron Radu Paraschivescu: 
____________________ M. Mih.

(Continuare in pag 2-a)
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Delegații PARTIDULUI UNIC
MUNl'ITORESC din Valea Jiului
și-au hiat angajamentul de a mobiliza în 
jurul lor toate forțele productive pentru: 

■ ridicarea producției de cărbuni 
»- întărirea P. U. M.
— și consolidarea Republicii Populare

Tjv Gheorghe Apostol și Mihai Mujic primii 
la Congresul P. U. M.
cip«t Iov. Gheorghe Apostol, pr>- 
ședințele C. G, M, Mihai Mu
jic, deputat, precum și un nu
măr de 250 d»l<g*|l *i Partidu
lui Unic Muncitoresc din Valea 
Jiului.

După tatonarea „Internaționa
lei* și „Imnulnf Minerilor" de 
către corul ^Sindicatului Miner 
diD, Petroșen), adunarea a fost 
deschisă de către tov. Butariu 
Vfrgll,

In ovațiile «ntuziaste ale dele- 
gatllor, a fost alaa apoi prezi- 
diiimul de onoare compus din 
tov. Gh. Gheorghlu Dej, Ana

Tov. GH. APOSTOL Herman coresp.
(Continuu» In pag 4-a)

Duminecă 25 Ian. a.c, ■ avut _

delegați ai Văii Jiului

Ioc la Petroțenl adunarea Parti
dului Uaic Muncitoresc dm Va
lea Jiului pentru alegerea dele- 
gaților care urmează să participe 
la Congresul General al Parti
dului Unic Muncitoresc ce se va 
țin» în zilele de 7—8 Februarie 
la București.

La această adunare au parti-

Miercuri ia deschis 
la Deva

PRIMA CONFERIN-
ȚA JUDEȚEANĂ

a organizației unioe 
de femei

Miercuri 28 Ianuarie a t 
la Deva, s a deschis în sala 
festiva a Prefecturii prima 
Conferință Județeană a orga
nizației unice de femei, de față 
fiind autoritățile civile și mi
litare, prietena Ecaterina Bre- 
zoianu, delegata Comisiei Cen
trala de unificare, d ra Mia 
Groza, precum și delegttele 
tuturor organizațiilor fenenine 
desiocr.te din Județ.

Desfășurarea ședinței va f* 
redată iu numărul viitor al 
ziarului nostru

în corpul ziarului

Muncitorii de la C. 
M.C.-Cugir au pășit 
pe drumul realizărilor

Cu recenzorli pe teren

CETĂȚENII DEVEI 
au complectat cu încredere 
fișele de recensământ

Tratatul de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală încheiat între România și Ungaria

Ceața avorturilor brodate cu riilpă de fantazle pe 
tema recenstmâotulul de dușmanii progresului masselor, a 
fost repede împrăștiată atât prin lămuririle amănunțite și com
plecte ale recenzorilor cât ți prla evidenți bunelor intenții ale 
recensământului, care se desprind pentru oricine, ta mod foarte
clar, din formularele da reetnzare.

In comunicatul asupra trata
tivelor dintre delegațiile guver
namentale română și uugară se 
arată între altele că:

„Cele două deleg ții guverna
mentale eu constatat o înțelegere 
deplină în chestiunile principale 
ale politicii Internaționale, Rapor
turile de prietenie dintre Repu
blica Populară Română șl 
Ungară ca și tratatul încheiat, 
constitue elemente impcrianfe 
pentru menținerea păcii in bizl- 
nul dunărean șt Balcnri. Semna
rea tratatulei de prietenie, cola
borare ți asistență mutuală, do
vedește, că în România ai in Un
garia sau realizat coudițiunlle 
unei cooperări favorabile șl per
manente.

Cele două delegațiuni guver
nam ■ ale i u confirmrt hotărîrca 
popoarelor lor de a îaLtura pen
tru totdeauna politica nefericită 
care * făcut din țările lor în tre- 
aut unealta imperialismului ger
man. Cele două delegațiuni gu
vernam» .tsle s au declar.* 1, una
nim de acord ca să ducă lupta 

In zilele de 25-26 și 27 lan. 
a, c, județul nostru a primit vj 
zita tov. Gh. țtpostol, p-eședlntele 
Confederației Generale a Muncii

Ca delegat al Comisiei Centrale 
de organizare a Partidul ii Unic 
Muncitoresc, d-sa a prezidat adu
narea județeană a delegați or P. 

i U. M din V lea Jiului ținută la 
Petroșeni în ziua de 25 Innuerif,

I pentru alegerea delegaților la Con 
I greșul General al P.U.M.

In 26 și 27 Ianuarie, președin
tele C G M a vizitat minele din

în țările lor împotriva oricăror 
maDifestărl șovine și pentru ni
micirea reacțlunii, unealta impe
rialismului, care urmărește să ri
dice popoarele unul contra al
tuia.

Deasemensa cele două dels- 
gatiuni guvernamentale »u con
statat, că prietenia și strânsa a- 
liauță cu Uniunea Sovii tică și 
țările de democrația popolarfi 
constitue o garenție pentru des- 
voltarea șl independent* Româ
niei șl Ungariai. Colaborarea din 
ce în ce mai strânsă întră Ro
mânia și Ungaria pe tărâm po
litic, economic și cultural, va 
consolida și mai mult raporturile 
amicale între cele două state șl 
va contribui la ÎDb’Jnhrățirea s‘ă- 
rii popoarelor ungar șl român, 
precum și le înflorirea țărilor lor,*

Textul tratatului
Textul tratatului de prietenie, 

colaborare și asistentă mutuală 
încheiat între Republica Popula- 
lara Română și Republica Un

gară, după co exprimă hotărîrea 
neclintită a celor două popoare 
de a se împotrivi cu forța cor 
muneîncercărl'or de renaștere fie 
Imperialismului german ți celor 
care le ar sprijini, și de a și a- 
păra în comun lib rts'e», tnde-

Contiouaie in pag 4 ■

Tov. irfjlao
președintele Confederației Genera e a Muncii 

în mijlocul muncitorilor din jud. Hunedoara 
interesându-se de mersul producției și de 
activitatea sindicală

Această justă orientare a po
pulației s'a putut verifica cu u- 
șurintă din atitudinea de adânc 
interes și largă încredere, cu care 
cet?țenii deveni depe străzile E. 
Gcjdu și P'tru Rareș și-au aș
teptat și primit recenzorli, zilele 
trecute.

Valea Jiului, uzinele I, M. S,-Hune
doara și apoi uzinele metalurgice 
CMC. din Cuțir, interesâiidu-se 
de mersul producției, de viața 
muncitorilor și activitatea sindi
cală. dând sfaturi și îndrumări 
pertru o cât mai bună ș> rațio
nală organizare a acestora.

Pretutindeni tov Gii. Apostol a 
fost primit de massele de munci
tori cu dragostea deosebită pe care 
muncitorimea o are față de con
ducătorii săi.

Cu fișele complectate gospa- 
podarii așteaptă recenzoril
Io fața porților stau femeile și 

discută în așteptareaȚrecenzoriIor, 
care trec din casă în cată pentr» 
complectarea formularelor ou da
tele exacte ale fiecărui gospodar. 
E ora 11, strada c lungă și bă
trâna Solomon a devenit oarecum 
nerăbdătoare

»Fiți buni și băgați-vă și pela 
mine să vedeți cum stau. Aștept 
disdedimineață» — face ea către 
d. prof. Opriș Victor, care se
cundat de d-na Muntcanu Cons
tanța, vizitează casă de casă și 
complectează formularelă cu • 
răbdare remarcabilă.

Câteva întrebări > numele, pro
numele, sexul, vârsta, locul naș
terii, știința de carte, profesiunea 
și operațiunea de recenzare este 
gata. Bătrâna rămâoe surprinsă 
că nu i s'au inventariat cămășile 
sau mobila, așa cum circula» 
svonurile ticăloase în ajunul re
censământului. Gh, Fieșu

— Continuat* la pag. 2-a —
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lndeDlinindu>$l rolul ce l-a fost atribuit 
Apărarea Patriotică se desființează 
Importantă ședință comună a U.F.A.R. și A. P. din Deva

Dela A R L.U S, Filiala Deva

Convocarea Conferirile! Genrale ARLU5.

ld ziua de 23 ianuarie a. c., a 
avat loc la Deva în sala festivă 
a U. T. M.-ului ședința plenară 
a U. F. R -ului în cadrul căreia 
ai fost alese delegatele pentru 
conferința județeană a organiza
țiilor femenlne care a’a ținut 
Miercuri 28 Ianuarie, — unde 
urmează a fi alese delegatele pen
tru conferința pe (ară.

Ș'd nța a fost desch'să șl pre
zidată de prietena Dragomlr Eva 
secretara Comitetului J idcțean al 
U. F. A. R.-ului care a subliniat 
importanța crierii o ganlzațiel 
unice de femei.

Prietena Nicșulescu Eleonora 
a expus sarcinile organizatorice 
ce revin organizațiilor femenlne 
din județ pre jma unificării.

Prietena Gârbuu Mmerva a 
eonfcreoț'at despre „Lupta petit, u 
democrație șl pice a poporului 
bulgar** subliniind marca contri
buție & femeilor bulgare lo lupta 
contra cotropitorilor fasciști și in 
munca de refacere a Republi.ei 
Populare Bulgare.

Ca delegate pentru conferința 
județeană a U. F. A. R-ului au 
fost propuse șl alese în unanimi
tate următoarele : Ev . D agomir, 
Necșulescu Ehonota, Crlșan Ma- 
ria, lrimlî Teodora, Lupesc. Elena, 
Stbesciu Sofia, Letiția Csba, F.oca 
Silvia, Grosu Ludmiia și Almișan.

La sfârșitul ședinței, prietena 
Dragomlr anunțând înființarea 
Brigadci de femei „Marla Sâibu“ 
a cerut pa tlcipintelor să se în
scrie într’un numJr cât mai mare 
în această brigadă de muncă vo
luntară.

După înscrierile în b igadă șe
dința a continuat lărgi ă cu mem
brii Apă ă.ii Patriotice.

Inaugurarea căminului de zi

Pentru a asigura copiilor de 
muncitori și funcționari adăpost, 
ocrotire și educație, în timpul 
când mamele se află in producție, 
Uniunea Femeilor Antifasciste din 
România, Filiala Devi, a luat ini
țiativa înființării unui cămin de 
zi în localitate.

Având concursul Prefecturii, 
Primăriei, șl C. N. C.-ului, femeile 
democrate dm Deva au reușit să 
di că la bun șfâițlt inițiativa, a- 
dăpoâtiod tinerii vlăstar! ai popo
rului în clădirea Spitalului de 
copii.

Inagurarea căminului a r.vut 
loc Duminică 25 Ianuarie a. c., 
de față fiind autoritățile civile șl 
militare, din localitate, precum și 
mamele copiilor.

A luat cuvântul dns Lucreția 
Priscornic, președinta Comit' tulul 
de sprijin, care după ce a expus 
importanta ci minelor de zi în 
noua noastră to mă de Stat, a 
arătat gr ja femeilor democrate 
pentru copii muncitorilor, asigu
rând mamele că își vor pitea 
vedea de preocupările obițnui e, 
deoacece copilașii lor vor găsi 
prin g Ija femeilor din Corn tetu! 
de sprijin dragostea părintească, 
în acest cămin de zi.

In continuare vorbitoarea îșl 
exprimă nădejdea că îna gxarea

Prietenul Florea membru în C. 
C. al A. P, a făcut un larg isto
ric al acestei organizații de massă 
reliefând necesliățile care au dus 
la înființarea ci și contribuția im 
portantă pe care a adus o în 
lupta ant'fasJslă a poporului 
român.

In continuare vorbitorul a ară
tat că prin ducerea la îndepll- 
□ re a rolului ce i-a f ist atribuit 
vindecarea rănilor de război șl 
prin înființarea C. N. C. ului, 
democratizarea Crucii Roții șl 
Caselor I, O. V., R , A. P. st dzs 
ființează și în locul ei ia ființă 
Federația Națională a foștilor 
prizonieri ți deținuți politici, care 

fl’itoîitățile din Lucent $t rg r>iz țilt 
Ce ms$â col< b ueazâ în opțfa 
fie asstoță șoca ă

— însemnate ajutoare distribuite familiilor sărace 
din L u p e n i

Pentru ajutorarea msmtl ți a 
copilului, Prlmăiia Comunei Lu- 
renl, cu ocazia «ăiblforlior a co
lectat suma de iei 81 344 din 
care s1 mă s’a cumpărat dm co 
mrrț 882 m. pânză amtiică și 
114 m. stambă albă.

(Urmare din pag 1)

... și eu sui t un cântăr ■{ 
rdevîrst, eu du cânt ca să 
mă amuz, eu om răspun 
derea acestor cântece, după 
cum itn răspunderea tutu
ror cântecelor lumii*1 co
respund întocmai idealului 
acelor oameni noi care mun
cind laolaltă cu sana și 
dalta, zidesc o lume de noi 
dimensiuni, rentru o via t& 
nouă de aceleași proporții.

Aceasta măreață epopee 
— nescrisă încă în între
gime — se desfășoară fn 
fața ochilor noștri.

In fața ochilor fntiuf ețițl 
de dorința de a p -rtioipe 
la această epocală zidire, în 
fețe o nilor c»re r» fuzfi Fă 
mal accepte pr zepțe unor 
uu'Lre din lumea dv ieri a 
tuturor contradicțiilor.

Este firesc astf-l că un 
spectacol retrograd nu poate 
să su'isiacA astăzi ce
rințele u' el arte dela c.ire 
se ăș eaplă m 1 mult decât 
„caloriferul cu ulei volatil1* 
și reclamă americană, sau 
rețetele după care un In
giner de moralitate dubi
oasă î>i înșeală soția ră
ci să la romantismul cftin 
ai romacelor de duzină, îa 
admirația exploslvă a bac- 
teriologului lipsit de spirit 
inventiv dar saturat de a- 
petit erotic extraconjugal,

Acest material a fost d S'ribuit 
după cum urmează: 57 femei 
gravide cu câte 2 m. stambă ■ Ibă, 
106 copii sugaci cu câie 1,50 m. 
kâ zi amerkă, 50 copii prin Spi
talul Maternității ți 211 o iii de 
școală cu câte 3 m. pâDz« a- 
mcrică, 60 m. pânză jrn- i.ă s’a 
distribuit prin Apătarea Patriotl ă 
nevoiașii' r din Luper.i.

In afară de r.ceste pânzeturi

pentru copii la Deva Hotărât, nu!
căminului de zl pentru copii din 
Deva va fi de bun augur ți că 
în curând se vor inaugura in
stituții similare și în alte centie, 
după care mulțumește autorități 
lor civile și militare pentru spri
jinul moral și material dzt cu 
prilejul înființării acestui cămin j
de zi. |

Din partra mamelor Iau cu- |
vântul văduvele Furca Eisabeta ș
— gardiană la Penitenciar — și |
av. B'aunțteio, cari exprimă 
mulțumirile lor femeilor de mo- I
erate 'din Deva pentru lăudabila j
lor acțiune arătând că înființarea j
căminului de zi, le dă pos b'litate. j 
de a avea liniștea suf etesscS, știind | 
copii lor i'nh’o ii siitvțle care îș> ț 
dă tot interes ii pentru a le asi ' 
gara buna creștere și supravegherea

Mai iau cuvântul d nii Popa | 
Adriab, primi rul orașului, Lt. Col [ 
Georgescu, Comandantul Regi
mentului 3 Transmisiuni, Dr. Su- 
rianu, medicul șef al Spitalului 
de.copii șl d-1 I. Piiscomic pre
fectul J dețului, cari ffcâodu-se 
interrrețli instituțiilor respective, 
răspund ia mulțumirile aduse de 
Comitetul de sprjln, Lându-și 
angajamentul de a aj t» și în 
viitor această operă aiât de ne
cesară.

va lupta mai departe contra rămă
șițelor fasciste șl reacționare de 

pretutindeni, a căror prezență ori 
unde ar fi ta, con.titue un peri
col seriospentiu consolidarea păcii 
și ae utilate a omenirii p. Q.

Inscrieți-vă 
în listele eletorae

s’au mal distribuit înntmo«te can
tități de alimenie și îmbrăcăminte. 

Se remar i coLboraua pre
țioasă a o ganelor primăriei a 
corpului did. ctlc ți o, ganizațiilor 
democratice dm localitate.

Apărarea ’atrioiică prin con
cursul corn, i clantilor din Lupenl 
a colectat s ,me . are s’eu bans- 
foimat în obiecte de îmbrăcă
minte dlsir.bulndu-6e la 406 per
soane n VHiaș*z--

Sindi .stul M ner a distribuit 
tuturor co 'iilor muncitorilor sub 
14 ani cât 300 gr. zăhtr, 100 
gr. maim iadă 2C0 gr. săpun la 
familiile compuse dmnatru membrii 

171 pensionari au primit 500 
gr. zihăr și 200 gr. săpun.

A:esle caotiiâti de zahăr și 
I nu meladă au fmt puse la dispo

ziție Sindicatului de către C. G. M.

Consiliul general de co. ducere 
A.R. L.U. S. Bjcureștl, a convo
cat pentru zilele de 20, 30, 31 
Ianuarie și I februarie a. c., In 
conferință generală toate filialele 
A. R. L. U. S. din T«<ri-

Noua firmă de stat, Republica 
Populară Ruinâoă denbiae pers
pective noui pentru dctvoltarea de
mocrației in toate domenii e |l o 
ât mal adâncă strângere a reia 

tiunhor nosstre cu U.R S.S. Iu 
acțiunile de lămurlieșl de cunoa
ștere a realităților din Uniunea

UFAR-îstele din Hațeg 
lucrează voluntar
pentru mărirea producției

Din inițiativa Org. U F. A. R. 
din H.ț-g, o echipi de 25 prie
tene au depus muncă voluntară 
gratuliă la Fabrica de Mirmeladă 
și de Conserve din Hipg, pentru 
mărirea producției.

Prin munca voluntară depusă 
cu tot clanul și de/Otamenlul de 
echipa oiganlzațlei d- femH, Fa- 
b i.a de Marmeladă ți de Con
serve din Hațeg a reușit să mă
rească producea pe aceea zi cu 
25 pro.ente. S’au evidențiat In 
muncă pr Hienele r Hint«a, Hddeș.

Cu recenzorii pe teren
(Urmare d n paf. I.)

Trecem alături la cizmarul Vt- 
țean I m care ne p.lmcjte cu o 
bu ăvolnță vizibilă.

„Eu știu că a răspunde cinstit 
la reccnsjmânt este o datorie a 
fi cărui cetățean conșt’ent de f> 
F aiele ce le vom ivea d? pe ur
ma lui. Chiar mă bucur de acea
stă grijă a guvernului, că de 30 
de ani de când mă știu trud tor 
la casa mea nu a venit nimeni

caractvrizâd o luma care 
dealtfel n'a fozt nicioda'ăa 
oamenilor muncii, fără »S1 
na«- la dor.’iail:u“.

Găsim aici momente din 
vii ta oamenilor muncii, în- 
suf ețire* lor, lupt* lor pen
tru o lume mai bună, in- 
sfâ șit idealul lor leg,t de 
marile prefaceri care poartă 
înainte pe un drum de lu
minos viitor, societatea noas
tră ?

Hotărât nu, ar putea răs
punde chiar unul dintre 
personagiile aduse în scenă 
pentru niște incidente cu 
caracter intim.

Nimic din ceace așteap- 
tam să ne spună jocul u- 
nui ansamblu mtinc toresc, 
ca cel al „ Astrel“ - Orfiștle, 
care a minimalizat tocmai 
moravurile ce trebuia să le 
înfiereze, prin prezentare* 
aparenței ioc de haz as
cunzând o tristă earerță, 
na fost rostit îa numeie a- 
celel adevărate vle'l care, 
deasupra tuturor greutăți
lor de moment, rămâne 
demnă de a fi trăită pen
tru chemările ei.
1 In numele acestei vieți, 
arte trrbue ridicată pe cul
mile spre care mulțimile se 
îndreaptă hMărâte să Înde- 
plluească destinul lor, cu
cerind acel râvnit viitor de 
pace și bună stare

IUI. îlZih.

Sovietică, Asociația A. R. L. U. hi. 
ocupă un loc de frunte

Aportul Fu alei Ailus din ora
șul nostru, îa această direcție, este 
bine cunoscut.

Filiala Deva va participa la 
conkrinta dela Bucureșli priutr'a 
delrgație compusă din «rcretsrui 
general al F.lia el Adrian Bme, 
Fianclsc Rrpoify, reprezentantei 
su-cțlei muncitorești, Leon Zugravu 
secretar organizit ric, procuror. 
Vaslle Brelan, reprezentând secre
tariatul culturii ș Cel. ;Nicolae ■ 
Comp, reprezentând sec. anlitarâ

(

Onlga, Salmen, Rengevurz, Vri- 
ger, Birlea, Pitic, Vaida, Sacri*, 
Sandru, Almășa i E.vira, R .jo««c 
Crlstescu, și Mu'ețan Maila, care 
au răspuns cu inși fiețlrj ia che
marea Org U F A.R.

Ne exprimăm r.ldtjdea că a- 
cess'ă echipă va sa vi de extm- 
piu crtâțeneor din orașul noștri, 
angrenându-le în acțiunea pauio- 
ilcă de muocă voi'iLtziă, peairu 
ridicarea producției.

E. Indrta, zorttp.

să-mi afle greutățile**. Șirecenzo-11 
zores' neobosit! am g >sp< d. e ta 
gospodărie, drpe o st'aaâ pi ala, 
iot â, ridică fișt complecta;ă L 1- 
iut'’, de fiecare'gcspcdir.

Pe ici colo m ci greutUI
Cazuri cam ■ aie, d»r totuși mai 

sunt și din acei cart- d n neitli-țî, 
mai iac m^i g -ulăp recenzori- 
lor. Dar cu bunăvoință și aierța 
din partea ambelor p«rți, ceru
rile sunt des.ur.ale și adtva ni 
scos la iveală, fo muia ul com
plectat și toți rămân îm ăcați.

In spedal la rubrici e t xploa- 
tiiilor igdcole, merge mai g eu. 
Statul v.ca tă cun as.ă cât mai 
precis suprafața, felul, zș zarea 
terenului tic. șl p opriitirii mai 
fa: aoel la mtmorie, m.-i consultă 
câte un a.-t șl râspuu.ul este dar.

G eu'ățile Ivite pe ici colo dia 
nepriceperea c< t.'itaiului sau na
tura corf ză a lucrurilor, sunt 
remediate cu ajutorul serioisecr 
cunoștințe, cu care recenzării 
s’au Înarmat în șed oțele de io- 
stiuctaj, din zjunul recensămân
tului.

♦* *
Acelaș aspect de muncă shr- 

gulncloasă șl activitate Lcundî 
dm paiteare cenzorilor ș: bunăvo
ință, încred.re șl sinceiiiste, diie 
partea cetățenilor, îl prezintă toatA 
cele 35 de sectoare de rte ntă- 
mâot ale orașului Deva, în care 
lucrările sunt în toiu.

Fiecare recensor rămân: p’Jcut 
surprins de bunăvoința șl răs
punsurile sincere ale cetăț-nllor, 
care au înțeles că recensământul 
este temeils unor adânci îmbună
tățiri aduse pi.porului, menite a 
desvolta și intrări R-publica Popu
lară Rmână. 
___________________ Gh. PLEț>

ANUNȚ 
Casă cta vânzare 

kfe m .țlt Gilvițs 7 Deva.

I
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înlăturând tonte piedicile și sab >t»jljle ve« hH direcțiuni

MUNCITORIMEA DELA CM.C. CUGIR 
A PĂȘIT PE DRUMUL REALIZĂRILOR 

Importante inovafii și adaptări de unelte și mașini-unelte
• O mașină de gradat șublere
• La Cugir se fabrică ciocane de abataj

La uzinele metalurgice C M C din Cuglr, unde In trecutul nu prea 
Îndepărtat reacț'unea încerci sa f dosească muncitorimea drept mau! de 
manevră, roadele unei munci conștiente, depusă cu hutăiăre au lnce,,ut să 
se arate.

Evidențierile Io câmpul muncii aunt fot mai dese, cum e bunSoră la 
tâmpiăiie unde producția e mereu depășită de muncitor), dar m:l ales la 
aculărle, ut.de, inovat ile, adapiărlle de mașini șl unelte, cto. se țin lanț-
— cu toate piedicile și sabotajllle întâmpinate. Să vedem.

O mașina de gradat
șublere

Când s’a început la Cuglr fa
bricarea șublerelor în fața munci
torii. >r șl techJcienlIor de acolo 
s’a rid cat o pioblemă dintre cele 
ied g'ek : gradarea ș iblerelor, — 
operațiunea principală In f brica
re a acestor instrumente de preci
zie pentru mâsutaf. Se certa 
zr.ume ca această cpeiațlune să 
fie făcută la preciziuni microsco
pice, toleianțele admise fiind de 
ra ortul m Imilor de milimetru.

Gadaoa pe atunci se ficea 
prin sistemul de cerulre, sgâ iere 
ș atăcare cu apă r< ga ă, — «Iș
ti m care nu garanta p e.izia,era 
puțin rectabil șl p deasupra și 
periculos. Se gradau prin acel 
siet< in 18—20 țubiere ia zf.

Trebu a găsit tin sist m nou, 
un ssim care să asigere precizia 
gradării rentabil șl fa>ă de peri
col di prcticat: trebuia gă ită 
o mașină. Oii, cum în țară nu se 
găsea nici unde o astfel de ma
șină, importarea uneia fund o 
prob emă greu de rezolvat, ea 
trebuia construită. Sarcina con
struirii și-au luat-o asupra lor tov, 
Uniescu Nicolae, maistru la scu- 
Brie și inginerul Sch maehîr, șe
ful secției de prototip.

Atitudinea direcțiunii nu a 
împie dicat pe muncitori 

in acțiunile lur
Timp d- mai bine d« doi ani 

cei d>i te.hjic'eni au mmcit ne
contenit la acersta. Au studiat o 
mușină de acest fel dela Grivița- 
C F R. București, au făcui planuri, 
schițe, proeite, mereu modificând 
câte ceva, dar, de fi-care dati, 
igadirea nu ret șta, toleranțele 
admise de serviciul de măsuri și 
greuiăț fiind depășit . Fabricarea 
ș blerelor la C. M. C.-Cugir era 
periclitată, conducerea uzinelor, 
d zinteresată,, hotă ând sistarea 
comenzii în cazul nereușitei gra
dării.

— „Va tribul să re-șim — 
spunea tov. Ur tescu. Trtbue să

»■
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Toți locuitorii orașului Deva 
băi bați sau femei, cari au împlinit 
vâ sta de 20 ani șl nu surit în- 
ecrișl ia reglsirui electoral, sunt 
invitați a se prezenta la Primărie, 
csmera Nr. 7 parter, pentru în 
■criere, pe baza buletinului dela 
biroul populației.

T>rmenul de In.criere expl 5 
în seara zilei de 2 Febr. 
ora 20

Adăugirile sau Înlocuirile 
fișează ta Primărie dela 3 
Febr. 1948.

1948

se a- 
la 7

Primăria orașului 
Diva

de îitroducerea

fjb'icăm șublere, ori câle piedici 
ar sta In calea noastră*. Și așter- 
nându se din nou la lucru, suc
cesul nu a iută zlat să vină. Anume, 
a fost nevoie
unui liniar de corecț e, pe care 
tov. Uritescu 11 prevăzuse.

Așt ri, la areastâ mașină se 
gradează la zi Intre 40—50 șu
blere, la preciziuni 
croscoplc, deci cu 
peste sulă la sută 
mul cu apă regală.

Alte inovații
De altfel, atât Urltescu

verificate ml- 
un plus de 

fzță de siite-

cât ii 
ing. S'h imacher nu sunt la pri
mele lor inovații. Contr buțra ce
lui ds al doi'ea It constru na ma 
șinei de cusut tip C.M C. t apre
ciabilă.

Tov. Urltescu are la activul 
său construirea unui dispozitiv 
p ntru gău Itul mașinilor de gâu 
rit da mână, la mașină slabl'ă. 
E un dispozitiv simplu dar cu 
care a adus rrz lla.e frumoase în 
producție. Inaint, 2 oameni gău
reau înti’o zi 14 mașini, — . stâzi, 
cu dispozit vul tov. Uiitr scu 1 om 
găurește 40—45 maș ni la zi. 
Deusrmenl, a construit un echer 
de Centrat corpurile rotunde, cu 
care, excluzând maia de trasa j 
pusele se centrează mult mai 
ușor și mult mai revede.

Pentru asigu area g adării în- 
tr’un ritm mai viu al ș bltrelor 
ce se fabrică, conducerea de a 
cum a uzinelor din Cuglr a ho- 
torît confecționarei a încă rre‘

G0HSTHUIBE9 unei turnător.i du fontă
la C C. CuglrM

În cadrul planului Ide 
fo rnăie a uzinelor CMC, ci.i 
Cugir într’un centru pentru, fa 
bricare de mași/ii-i.nelte, >. plan 
întocmit ia propunere i org. P. 
C.R. de către Comisia de pro 
iducție, la fabrica de sus au 
început lucrările pentru construi 
rea unei turnătorii (de fontă.

Conform planului turnătoria 
urmează a fi lermtiată în 
cursul lunei Aprilie ia. c.,

Pentru terminarea la timp a 
luc arilor, muncita.» cugireni 
prestează vopintar ore Guplimen 
tare de muncă, la instalarea țo 
dului rulant al 
dus dela Copșa 
rea miterialului 
ții, etc.

Deasemeni, la 
se prestează zilnic ioje volunta

t.ans-

turnă oriei, a- 
<M>că la soita 

pe.itru constiuc

uzinele C.M Cf

A VIZ
De vândut o Ml^'IAS d(B 

Dirăclt lână In bu.â stare 
la Brad Sir, ioan Butea nu

Jad. Hcinzdoara

I

ridicat produc* 
sale cu pest-, 
lângă aceasta, 
deodată ia două

mașini de gradat de tipul celei 
construite de ț^tov. Urltescu și 
lug. Schumteher.

Dar cei doi tovarăși nu sunt 
singurii evld nțiați prin inovații 
și adaptf rl dt s ule și mașini dir< 
aeste uzine. Mal sunt și alții, 
m iiți Bună >ară, maistrul Susan 
N colae dela sculărie, a construit 
un diapozitiv pentru „copena* 
mlcromeirrlor, cu ajutoiul căruia 
timpul de frtznre al acestor aoa- 
rate de pre isie a fost redus 
cu peste 100 la sută.

Mun In ru'l f ezor M hacea I >an, 
coattruiod un dispozitiv pen'ru 
frezore rotativă a 
ti Itatea minei! 
100 ia sută. Pe 
M hscea lucrează 
mașini de frezat.

La Cugir se fabrică 
ciocane de abataj

Tot la sculărie, șeful de echipă 
H.chel Stoiah a făcit un dispo
zitiv cu ajutorul căruia se exe
cută găuri Iii iuturiorul unor 
bu. șe dela ciocam le de abataj. 
Datorită acestui f )t, a;ette pi se 
Im jortate Ia nec it dm etrilnă- 
tate se pot cuus rui scum la uzi- 
ne'c C. M. C. din Cuglr.

Dar șirul celor ce au adus Im 
bunâtsțrri pio aiului de fabricație 
c mat lung. A.est fapt dovr d; ște 
că ei au f >st tonștknți de sarci
nile lor, însuțir.du și <h marea 
adresată oamt iilor minei) de cei 
ce conduc I ipta poporul ii nostru.

Sabot jal foștilor oameni din 
conducerea uzinelor nu i-a des- 
curaj t, — ba dimpotrivă, i a în- 
dâ j t, știind că p In munca lor 
coatribue la «idlcarea uzinelor lor, 
la îidicarea ec nomiei naționale a 
Repi b ici! noast e Populau».

1 R

re de muncă, pentru încărcarea 
fierului veehiu uil.it în Incinta 
uzinelor și care este trans. o tat 
la uzinele din Reșița, i I

sindicală, a 
Local Valea

deschiderii,

Desch derca scoslei de cadre medii 
a Caesiiiului Simtcca! din Uaiea-J ului 
PETROȘE'll. — Luni, 19 Ian.

a. c. în sala Clubului Cultural 
„Gh Apostol* a avut loc solem
nitatea deschiderii cursurilor școa- 
lei de cadre medii 
Consiliului Studie*I 
Jiului.

La solemnitatea
tov. Kmycski Ștefsn, responsa
bilul școalti de cadre, a expus 
programul șeollf, ari ând însem
nătatea el p*ntru ridicarea cadre
lor de conducere din rândul 
massebr muncitoare.

In numele elevilor, tov, Suciu 
Ioan șl a luat angajament-l de a 
depune toată munca și sârguința

Importante realizări technlce 
ia uzina ekctrică din Gurabarza 

stalația nouă de protecție tuae- 
ționâ id perfect.

O altă lucrare destul de Iss- 
poitantâ ce s’a fâ.ut, este revi
zia generală a turbo-generatoru
lui de 5.000 Kw. executată sub 
conducerea tov, ing. Mogoșan, cu 
concursul tov. Betea Petru, prim- 
maiitru techoic la uzină și al 
tov. Motan Mircea. Corfacta C«- 
rol, Gh. Sasu, Fârcaș lnlf, Cri- 
șan Aurel, Borza Sabie, Balșa 
Ioan, Botlci Sabin, Benoovlci 
Ioan, etc.

Șl au mai dat concursul echipe 
voi ntare de tln»ri electricieni, 
care au executat revizia șl cură
țirea condensatorului, șl a pa
letelor turbnel, tn executarea 
luciănlor întrecând loate normele 
anterioare.

Toate «ceste lucrări au fost 
exe.uiaie irepioșabil dn punct 
d- vedere t<- h -I , ceea:e con
stituie o mâ >drie p ntru munci
torii uzinei electrice din Gara- 
bîrza. Șl dacă ținem seamă că 
In trecui aceste lucrări erau fă
cute cu aj torul specialiștilor stre
ini in ii‘un mod vare lâsa mult de 
dorit, meritul t'chnlelenltor și al 
muncltoiilor acestei uzlr.e e cu 
atât mal demn de remarcat.

ALBU IOAN, coresp.

După înlăturarea de către munci
tori a ve ir i conduceri reacțio
nare a uzinei electrice din Ouia- 
bniza a soc. „Mica*, o vie ac
tivitate (tehnică a început să ia 
naștere In toate secțiile $i atelie
rele uzinti.

litre toți angtjițli ur.lnei șl 
atelierului domnește o armonie 
și bună înțelegere, conștlinciozl- 
tatea lo îndeplinirea serviciului 
fi o activitate iniencă de îmbu
nătățiri in toate ramurile technlce 
caracterizând atmosfera acestei 
SlC|li.

Pruna îmbunătățire realizată de 
noua conducere a uzinei electrice 
a fost modificarea adusă de tov. 
Ing. Mogoșan Fl, instalsț ei e- 
lectrke care pleacă dela uzina 
direct sub tensiunea de producț
ie a generatoarelor. Pâ a la mo- 
dill.arile acestea, in urma fiecă
rui s.uit circuit, an de an se în
tâmplau explozii ți Incendii In 
sala dc distribuție a uzinei, înso
țite totdeauna de ardtrea apaia- 
telor d prote țle, a aparatelor 
de mătură, a Izolatoarelor, bare
lor de d s'nb ție, automatelor, 
et-. șl oprirea lotri gel uzine.

După m d Lcărlle făcute, nu 
s’a mal iiiârnpat nici o ard re 
di aparat sau oprirea uzinei, in

Cine beneficiază de reduceri 
$i gratuități oe C.F.R.

sută reducere: 
pentru tlevil 

și ai șcr’ Hor

In M nltorul Oficial a apărut de
cizia prin care se rest â g avan- 
tagi le de căătoriepe CFR duță 
cum urmează:

Călătorii 50 la 
6 căi. lorii simple 
școlilor secundare 
do ucenici; 4 călătorii simple a- 
nuale pentru salarlațli publici per- 
maoenți personalul te.trelor na
ționale, operelor de St; t și pen
sionari; 2 călătorii simple sa- 
iariaților fi pensionarilor.

Câlăt ril cu 75 la siță red jeere: 
4 călătorii simple anual pentru 
militari a.tivi ofiț* r), sub 
cfițri și maeștrii Invalizi 
de război fi mărit muți ați; 2 că
lătorii s.mple anual pentru mem
brii de f m'Ue ai ofițerilor, si b 
ofițerilor, văduvelor și orfanii de 
război și decoraților cu „Băiblțle 
ș: Credință*.

Călătorii gratuite la trenurile 
de persoane: 2 călătorii simple 
anual pentru veterinarii din 1913 
și 1918; 2 călătorii simple aDual 
pentru decorații cu ordinul „Ml- 
h ii Vittazul*, ordinul „Fcrdi- 
oand*, Vi iuțea militară de răz- 

în însușirea materialului ce li se 
predă.

In numele Uniunii Sindicatelor 
din Industriile Minier* a luat 
cuvântul t'v. Szuder Viliatn, în
demnând elevii la sârguinți in 
îmbogățirea cunoștințelor de or
din sindical.

Solemnitatea a fost încheiat» 
prin cuvântul tov. Constantin 
Grlgoras, președintele Consiliu
lui Sindical Valea Jiului.

Cursurile acestei școli de cadre 
sindicală sunt urmate ds 27 sin
dicaliști din întreprinderile și mi
nele Văii Jiului.

I. Herman, coresp.

boi*, Virtutea de aur de pace' fl 
veterani din râîb dul 1877—78.

Călătorii nelimitate : parlamen
tarii, ziariști profesioniști in nu
măr de 100.

Primăria oraș'ilui reșed. de județ Deva 
No. 432-1948.

Publicaț ane de licitație
Primăria orașu ul Deva ncbir'ază 

prin licitaț e publ ca o.a urile aai joi 
nșirate pe ui tm d un au.

L'dt'ția va awa loc in camera No. 
13 a P.imăriei, n ziui mu j >s indi
cată, pe â gl ch ria tniualâ fx.ta la 
dreptul fiecărui local precum u meaza :

/. In 16 Febr. )948 vrele 10:
I. Lociul .Librăriei W li* u chirie 

inițială Ile Lei 3\2O0 «nual. 2 Localul 
fo* » .Frizeria Uoltzmg-r* cu chiria 
tnțialâ de Lei 60 0JO anu,l 3. Localul 
foit .Damei-Co iperailv- Hirea" ca 
ch.ria iniț a â de Lei 80 000 anual.

II. /i 17 Febr. 1948 orele 10:
1. Localul „Carmen-jahasz" cu chk 

ria iniți lă de Lei 80 (XK. „ual. 2 Lo
calul f ista ,oarfumeria Greavu cu chi
ria in ț'aiâ de Lei 64 200 «nud 3. Lo
calul ,Cof.-t4rla P nter" cu chiria ini
țială ue Lei 610X) «iual 4. Lo-alul 
„Bat tulul Va nua“ cu chiria luițiaiâ de 
Lei <0003 anual.

III. In 17 Febr, 1943 crtle 18 :
1 Locuința , Jlnter* cu ch ria ini

țială de Lei 48.400 anual. 2. Locuința 
.Ho uer“ cu chir a in țială de Lei 
44. 00 anual. 3 Teatrul < omunal cu 
chiria iniția ă de Lei 240.000 aouiL

IV. In 18 Febr. 1948 ortle 10:
1. Locuința ocupată dr D-na Șerb 

F. chiria inițiala Lei 28.000 anual. 2. 
Gh reia No. 1 din piață pt vânzarea 
«limenieior Lei 6 000 anual 3. Ghereta 
No. 2 din D”tă pt. vânzarea alimen
telor Lei 3.200 anual 4. Ghereta No 3 
din piață pt. vânzarea alimentelor Lei 
4 800 anu. 1. 5. Ghereta No. 4 din .>iață 
pt. vânzarea alimentelor Lei 3.200 a- 
n -al 6 Loca ul pentru prepararea In
testinelor ia abator; cu chiria in ția- 
lă Lei 10.0GJ anual

Caietul de sarcini poate fi văzut în 
orele de serviciu, in camera Nr. 13.

Llcltața se ( ne pe lângă respecta
rea disoozifun lor art 8 —HOdinLCP

Ofertele in h se și separat plicul cu 
garant! ■ de 5°/0 se vor preda Co”isl-i 
de Licit fie ia deschiderea ședinței 
licitației rispective.

In caz de nereuș tă a doua llcitsție 
va avi a loc peste 0 zile, ?dlca cea 
din 16 li in 26, dm 7 in 27, din (8 
in 28 Februarie 194S, la aceljș oră, in 
acelaș lo -al.

Deva, 18 Ianuarie 1948.
Prim&ria

ut.de
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Pauker, Vaslle Luca, Teohari 
Georgescu, Loter R&dăaeanu, Mi
ța Levln ți Teodor IordAchescu, 
precum țl prtzidiumul activ com
pus din tov. Gheorghe Apostol, 
Mujic Mlhal, Butarlu Virgil, Hai

tiduc Aurel, Varga Beniamln 
loncaau Marii.

Cuvântarea 
tov. Gheorghe Apostol

Luând cuvântul, tov, Ghtor- 
ghe Apostol a făcut o amplă ex
punere asupra evenimentelor po
litice interne și externe precum 
și asupra sarcinilor ce revin 
membrilor noului Partid.

D sa a scos în evidență fap
tul că unificarea Ideologică ți or
ganizatorică a membrilor celor 
două partide muncitorești a fost 
dorită de mult de clasa munci
toare din România iar existența 
Partidului Unic Muncitoresc va 
da clasei muncitoare instrumen
tul eel mal puternic in lupta 
pentru consolidarea Republicii 
Populare, pentru a se desvolta 
democrația populară și a se tre
ce mai departe la socialism.

Tov, Gheorghe Apostol a sub
liniat apoi că reușita marilor re
forme Înfăptuite in România fără 
ca să se dea loc la perturbări 
interne se dntorește strategiei 
Înalte a Partidului Comun'st Ro
mân.

Înfăptuirea P, U. M. in Româ
nia are loc intr'un moment poli
tic hotărâtor când clasa munci
toare din întreaga lume este in 
ofensivă pe când forțele impe
rialiste sunt în defensivă, — a 
spus tov. Apostol trecând în re
vistă lupta poporului grec pen
tru libertate șl analizând situația 
politică din Franța, Spania, Ita
lia, Anglia, America.

Analizând rolul conducător ce 1 
revine clasei muncitoare în viața 
Statului Român, tov. Apostol a 
subliniat că este nevoe să se 
ducă o muncă de ridicare a con
științei de clasă a masselor ca 
ele să se simtă legate de Repu
blica Populară. Numai așa vom 
putea să îngustăm spațiul de ac
țiune al capitaliștilor și în felul

din Vnlen «fiului
adoptată la unanimitate prin car* 
mambril P.U.M. din Valea Jiului 
Iți iau angajamentul d* a mobl 
liza fa jurul lor toate forțele pro
ductive ți întregul tineret pentru 
ridicarea producției de cârbuni, 
pentru reconstrucția (Arii, pantru 
intensificarea muncii cooperatiste, 
organizarea de acțiuni contra al
coolismului precum ți hotlrtrea 
de a lupta p«ntru lutăr!r«a per
manentă a Partidului Unic Mun
citoresc ți consolidare* Republicii 
Populare Rom&ae.

S’ai» trimis apoi moțiuni către 
prezidiumul Republicii Populare 
RomAne, Președinția Consiliului 
de Miniștri, Comisia Centrală de 
organizare a PUM și cAtre tov. 
Gb. Ghcorghlu-Dej, secretar ge
neral al P.C.R.

Ședința 
atmosferă 
Intonarea

acesta sA lichidăm exploatarea 
omului da cltre om. Fiecare 
membru al Partidului Unic Mun
citoresc trebae sA lie un soldat 
gata oricând de luptă ți gata ori
când sâ ți dea viața pentru Re
publica Populartt Română — a 
încheiat tov, Ghsorghe Apostol 
importanta sa expunere,

Tov. Butarlu Virgil a transmis 
apoi angsjamrutul muncitorimii 
miniere d'n Valea Jiului de a 
contribui la consolidarea Repu
blicii Populare Române prin con
tinua ridicare a producției 
cărbuni.

de

Alegerea delegaților 
la Congresul P. U. M.

La propunerea iov. Gheorghe 
Fericeanu din comisia de candi- 
dare, au fost alcș* In unanimi
tate următorii del g ți pentru 
Congresul General al Paitldului 
Unic Muncitoresc:

/Mujic Mihai, 1 Butariu Virgil, 
Sârbu Marla, i> Varga Beniamin, 
Crainic Romenlt, Grlgoraș Cons
tantin,) ing. Panaltescu Alex.J Io- 
alf Mihall, ș Țârlca D-tru, *Guiaș 
Mhail,/?Moț Petru, iDobromiky 
Aureliaj^Scoronsky Ludovic,yiRa- 
dulescu Zaharia,/ David Alvxan- 
dru^Savu Nicolae. ijFlorea Cor
nel.^ Haiduc Aurel, uOlariu leo- 
dor,2jCosma Ion, oCsacnade losif, 

rjKer.za losif,'*Boar Petru,’l Konea 
^Adaibert, Lapșanski losif, tiSze- 

ckely Alex^iEnăchescu C,;<Popa 
loan,) Szigety Aiex.

Tov. Mâtăsăreanu losif, mi
nier bătrân a propus ca tov. Gh. 
Apostol să fie ales primul dele
gat al Văii Jiului pentru Congre
sul General al P.U.M, Prin ovații 
furtunoase și aplauze nesfârșite 
întreaga asistență aprobă această 
propunere.

In numele muncitorilor din Va
lea Jiului, tov. Butariu a înmâ
nat apoi tov. Gheorghe Apostol 
o lampă de minier concretizând 
simpatia și devotamentul oame
nilor muncii din Valea Jitilu1 
față de președintele Confedera
ției Generale a Muncit, unul din 
cei mai buni conducători al cla
sei muncitoare.

Angajamentul membrilor 
P. U. M. din Valea Jiului
După aceea s'a cetit rezoluția

7
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S’a hotărît realizarea Partidului Unic 
al clasei muncitoare bulgare 

Partidul social-democrat bulgar se alătură cu hotărire 
taberei păcii, democrației și socialismului

Consiliul suprem al partidului 
social-democrat bulgar a primit 
cu entuziasm comunicarea Comi
tetului central al partidului re
lativi la întemeierea partidului 
unic al clasei muncitoare bulgare, 
hotărîre luată de conducerile 
centrale ale celor două partide 
muncitorești din Bulgaria. — Par
tidul Muncitoresc Bulgir (Co
munist) și partidul muncitoresc 
social democrat.

Secretarul general al partidu
lui muncitoresc social-democrat 
bulgar. Dimitar Neikov, a făcut 
in fața Consiliului suprem al

partidului o dare de seamă a- 
supra situat ei interne ți Inter
naționale, in care a înfierat po
litica expansionistă șl ațâțătoare 
la război a imperialiștilor ameri
cani, la care aderă socialiștii de 
dreapta in frunte cu Leon Blum, 
Bevin, Sare gat, Schumacher ți 
alții.

„Partidul muncitoresc social- 
democrat bulgar — a declarat 
el, — se alătură cu hotărire ta
berei păcii, democrației șl socia
lismului, care are in fruntea sa 
pe marex Uniune Sovietică.

a luat sfârșit Intr’o 
de aure entuziasm prin 
„Internaționalei'.

I. Herman coreap.

Tratatul de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală între România 

ratificat la Sofia 
mâniei la S 4ia, dr. Ștefan 
Cleja, însuțit de Dr. Paul 
Cornta. Vlsil Colar iv, vic« 
președinte al Con Jiului de 
minlștj și ministru de exter
ne, a subliniat importanța 
tratatului pertu pacea «iu 
Balcani și pentru pacea mai- 
dia'ă.

Tratatu' a fost votat is 
unanimitate, asistența ridi- 
cându-se In picioare și aplau
dând îndelung-1. Ședința s'a 
desfășurat intr’o atmosferă dc 
caldă prietenie rotrâno bul
gară

și Bulgaria a fost
SOFIA. — Luni, la orele 

13, a avui loc o ședir.țA so
lemnă a Prezldiumului Mărci 
Adunări Niționule a Repub
licii PopuLre Bulgare, în 
Cursul căreia a fost ratificat 
tratatul de prietenie, colabo 
rare șl asistenți mutuală în 
tre Bulgaria și România, sem
nat la B xurești, în ziua de 
16 ianuarie. Au asistat ment- 
bli
guvernului In frunte cu primul 
ministru, Gheorghi D milrov, 
membrii biroului Camrril și 
ministrul plenipotențiar al Ro-

Pieztdlurnului, menbiii

Olandezii au violat armistițiul încheiat
cu Republica Indonezia

JAKARTA. — Oiand-zii 
au violat armistițiul semnat 
recent. Trupele olandeze au 
bombardat pozițiile indone
ziene și au atacat punc’ele 
Tumpang, Nagadereso și Bu- 
lulavang, situate la nord-est 
de Malanga.

Auîorltâți'e republicane in
doneziene au cerut comisiM- 
nei tripartite a ONU ului sa 
facâ cercetări în leg tură 
această violare brutală a ter 
menilor armistițiului șl să tri
mită experți militari în secta
rul de mai sus.}

TRÎlTaTlh. DE PRIETENIE, COLfltiORÎIRE
și asistență mutuală încheiat între România și Ungaria

Urmare din pag l-a

pendsnța și integritatea terito
rială, împotriva oricărei agresiuni, 
precum și dorința de a Întări ra
porturile bune existente și de a 
reglementa raporturile viitoare 
in spiritul prieteniei și Colaboră
rii frățești, in Interesul consoli
dării păcii in bazinul dunărean 
ți in Balcani și al colaborării țl 
păcii internaționale, cuprinde ur
mătoarele puncte ;

Art. 1, — Înaltele părți con
tractante, in interesul țărilor șl 
popoarelor lor, au căzut de a 
cord să-și afirme voința de a uni 
forțele lor pentru a realiza o po
litică de prietenie trainică, des- 
voltând și consolidând raportu
rile de colaborare intre cele 
două țări.

Art, 2. — înaltele părți con
tractante se vor consulta cu pri
vire la toate problemele inter
naționale importante care ating 
interesele celor două țări sau 
ale păcii și colaborării Interna
ționale și vor acționa In comun, 
in spiritul Chartel Organizației 
Națiunilor Unite, luând dease- 
menea in comun toate măsurile 
necesare pentru securitatea, 
dependența și integritatea 
teritorială,

Art. 3, — In cazul când
din înaltele părți contractante 
ar fi atacată de Germania sau 
de oricare alt stat, atac al cărui 
scop ar fi de s-i amenința inde
pendența, sau de a o aservi, sau 
de a i știrbi integritatea terito
rială, cealaltă înaltă parta con
tractantă va da fără Întârziere 
înaltei părți contractante atacate, 
ajutor militar sau de orice altă 
natură prin toate mijloacele de 
care dispune.

Art, 4. — înaltele părți con- 
i tractantu se obligă să nu închee

nici o alianță și să nu ia parte 
la nici o acțiune care ar fl di
rijată contra celeilalte înalte părți 
contractante.

Art. 5. — înaltei* părți con
tractante vor lua măsurile ne
cesare ptnfru a dssvolta și con
solida legăturile economice cul
turale și de orice altă natură In
tre cele două țări, încheind în 
acest scop acorduri ți convenții.

Art. 6. — Prezentul tratat nu 
atinge întru nimic obligațiile 
deja asumate de Republica 
Populară Română ți de Republi
ca Ungară față do alte state, 
înaltele părți contractante vor 
îndeplini prezentul tratat in spi
ritul Chartel Organizației Națiu
nilor Unite și vor sprijini șl în
curaja orice inițiativă care are 
drept scop înlăturarea focarelor

de agrsiune și 
și securității in

Art. 7. — Prezentul tratat va 
intra in vigoare In ziua achiaa- 
bării instrumentelor de ratificare 
care se va lace la București

Tratatul rămâne in vigoare 
timp de 20 de ani. începând dia 
ziua Intrării lui in vigoare. Ia 
cazul când uni da inaitele părți 
contractante nu și-ar manlftsla 
dorința, cn un an iraintva ex
pirării lui, de a denunța pre
zentul tratat, acesta va rămâac 
in vigoare peDtru o nonă pe
rioadă de cinci ani și chiar peste 
acest timp, pâaă la data eâad 
una din înan-ia părți contrac
tante îi va denunța în scria, c* 
un an înaintea exnirării perioa
dei de cinci ani în curs.

asigurarea păvii 
iurte.

Poporul român pornește
1>« du'OJiniuri noui

(Urmare din paf. 1)
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Exemplul lor salutar a fă
cut pe femeile muncitoare, 
casnice și intelectuale din 
Deva să înființeze brigada 
voluntară „Maria Sârbu" și 
aceasta cu frumoase realizări 
în cadrul muncii prestate la 
I.M S.-Hunedoara.

Și, ca o nouă încununare a 
succesului de mobilizare, a 
noului spirit al nour cil, îi Deva, 
stă munca prestată de elevii 
liceului , D cebal“ pe șantie
rul conductei de apă în ziua 
de 27 Ianuarie a c. Mob II- 
zați de colegii lor încadrați 
în brigada „Gh. Gh orghiu- 
Dej* crescuți și educ, ți ne U. 
T. M, — elevii liceului „De-

crbil" au mu; cit pe șantier 
plivi de bucurie și mândrie 
că pot să-și dea și el aportul 
la ridicarea Republicii ru.’fre
populare, dornici de a avea'., 
ei, un șantier al lor,

Această muncă, de disci
plină nouă, iscusit organizata, 
acest spirit de vo.notariat cart 
se întinde pretutindeni, arată 
că tineretul, femeile, — po
porul, se pregătește pentri 
opera de reconstrucț e ce va 
continua cu amoloire in pri
măvara aceasta pe șantierele 
naționale.

AHtiă cn poporul român pă
șește victorios pe drutueri 
noul, spre forme tot mai su
perioare de viață pentru cai 
ce muncesc. i. Ruaneac

in»<t?im«na J”d*{!ilni Huî’edosra 797—.'17,


