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Vom avea un singur Partid Muncitoresc, 
care să conducă massele la înflori
rea si prosperitatea tării noastre

In adunări cari au avut loc 
in întreaga țară, Duminică 25 
Ianuarie a. c, au fost aleși 
delegații care se vor întruni 
în zilele de 7 8 Februarie a. 
c. în Capitala țiriî. pentru a 
alege forul de conducere al 
noului Partid Muncitoresc Ro
mân, pentru a trasa drumul 
oe care clasa muncitoare din 
România condusa de un sin
gur partid de avanigardâ, de 
tip nou, îl va avea de urmat 
după acest act măreț din is
toria mișcării muncitorești.

Trasând sarcinile parti
dului unic al clasei munci
toare din țara noastră, tov. 
I sif Chișirievschi, a declarat 
în fața adunării delegaților P. 
U. M. din Capitală:

Suntem membrii aceluiaș 
partid, cu aceiași concepție a 
supra vieții — Marxismul-Le- 
ninismul, cu aceiași ideologie, 
acelaș scop t necesar pen
tru a putea prevedea eveni
mentele, pentru a putea lupta 
mai bine, să studiem și să ne 
însușim învățăturile lui Marx, 
Engels, Lenin și Stalin.

Noi vom avea un partid 
muncitoresc care să-și poată 
îndeplini cu cinste misiunea 
sa. 1, Stalin ne învață Că parti
dul proletariatului trebue să fie:

„Un partid de luotă, un 
partid revoluționar, destul de 
cutezător ca să ducă pe pro
letari 'a lupta pentru putere, 
destul de experimentat ca să 
se orienteze in condițiuniie 
complicate ale situației revo
luționare și destui de mlădios 
ca să ocolească orice stânci 
primejdioase in calea spre 
6Cop“.

Avem încredere că un ast
fel de partid ne-aui făurit și 
ne făurim noi în (ara noastră. 
Vom avea un singur partid 
muncitoresc, partid revoluțio
nar marxist leninist, un partid

luminat de marxism-leninism, 
un partid Capabil să organi
zeze, să mobilizeze, să lumi
neze masele dela orașe și 
sate la muncă cu avânt pen
tru ridicarea producției, pen
tru desvoltarea industriei noas
tre în așa fel ca să înv,ngQm 
înapoierea industrială a țării 
noastre. Un partid care să 
lupte pentru înfrângerea defi
nitivă a ideologiei burgheze. 
Un partid care să conducă 
massele la înflorirea și pros 
peritatea țării noastre, la ri
dicarea ei pe treptele cele 
mai înalte ale desvoltărif is
torice și sociale la realizarea 
visului de aur al tuturor ce
lor exploatați și asupriți, — 
la societatea socialistă".

— Continuare în pag. 4-a —

Teatru pentru copii
O imagine de grajle cu 

totul aparte mi-a rămas in 
memorie tocmai pentru 
prospețimea ei, ptntru rea
litatea pe care o concretiza 
ia acel suflu da viață să- . 
nătoasă trupească și sufle
tească, caracterizând clima
tul m care se deavoltă co
piii societății sovietice, pu
tere in devenire din uriașa 
putere a însoritului stat so
cialist din Răsărit,

Imaginea unui grup de 
tinere vlăstare — copiii mun
citorilor dela fabrica de mă
tăsuri Sverdlov — prinși 
de un obiectiv fotografic tn 
timp cv ascultau cu o gra
vă atenție, poemul recitat 
de unnl dintre ei, cu ni
mic diferit ca înălțime și 
vioiciune, m'a urmărit stă
ruitor acum câteva zile in 
împrejurările pe care voi 
Încerca să le redau mai jos.

In mijlocul altor copii, ne
răbdători, micuți sau m. i 
răsăriți, timizi sau sburdând 
fără urmă d« stângăcie, bă- 
eți și fete, venlți să urmă- 

I ___________ M. Miti.
(Continuare în pag, 3-a)
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Realizarea P. (J. M- prilej de noui 
angajamente pentru clasa muncitoare

ODATĂ CU CREAREA
Partidului Unic Muncitoresc

CEFERIȘTII DIN SIMERIA 
șoptii* Bucal
«fte «a «îejpașa prcgrnmelle 

de precBuclae an Coate secțule 
„Vom întări Partidul Unic Muncitoresc cu elementele 

cele mai evidențiate în producție"
Realizarea Partidului Unic Muncitoreic, prin unificarea partidelor Co

munist Român și Social Democrat, mu constituie numai un eveniment de im
portanță covârșitoare pe plan intern și extern, prin întărirea forțelor popu
lare românești, dur și un imbold Io muncă, un prilej de noi angajamente pen
tru întărirea bazelor de existență a tinerei noastre Republici Populare.

Pretutindeni, muncitorimea și-a luat angajamente de a întări unitatea 
sa, de a o face indestructibilă, de a întări disciplina in muncă, de a mări 
tot mai mult producția.

Redăm mai jos ca exemplu angajamentele luate de muncitorimea C F.R 
ktfc din Simeria, cu ocazia alegerii delegaților pentru conferința județe toi in 
vederea congresului Partidului Unic Muncitoresc.

.Vom realiza unitatea clasei 
muncitoare In r .-lierele si uni
tățile C.F.R. din localitatea noas
tră, întărind Partidul Unic Mun- 
citoT*sc cu elementele cele mal 
evidente, recrutate din câmpul 
muncii, care au făcut mari efor
turi în producție.

Ne luăm angajamentul de a 
susține p in efortul nostru de zt 
cu zl, Republica Populară Ro
mână, chezășia de viitor a nă
zuințelor pentru o viață mai bună 
a celor ce muucesc.

Ne luăm angajamentul de a 
face eforturi pentru mărirea pro
ducției de locomotive, vagoane 
și circulația trenurilor.

I, Rusneac

TREI ANI DELA 
CONSTITUIREA

'tS.
Confederația Ganerală a Muti

cii, organizație cuprinzând azi 
1,500.000 muncitori manuali și 
intelectuali a împlinit trei ani 
de existență.

Ea a juca* nn rol de frunte ia 
lupta de refacere a țării noastre, 
< orgsniz.t și însuflețit întrece
rile patriotice pentru ridicarea 
producției și a susținut toate 
campaniile guvernului in vederea 
consolidării șiîdesăvârșirii democ
rației noastre populare

Dar f >rul suprem al sindicate
lor noastre a fost in acelaș timp 
centrul din care au pornit toate 
apelurile către massele muncito
rești pentru unitate.

La anivsrsarea constituirii Con
federației Generale ■ Muncii, se 
sărbătorește și se realizează acest 
deziderat al muncitorimii noastre, 
marea victorie a clasei mun
citoare și a poporului munciter 
din Rr mânia: Partidul Unic Muu 
citoresc.

Înmănunohind în jurul ei în
treaga clasă muncitoare din Ro- 

| mân'a. Confederația Generală a 
I Muncii pășește cu energie și he- 

tărire către ridicarea ecnn-tnică 
a țării și crriaraa da condițiuai 
de viață mal bană pentru întreg 
poporul muncitor din țara noastră.(Continuare tn pag 3-a)

Lămuriți $i îndrumâți de U, T. M.

Șl NOI ȘTIM CÂ MUNCA 
E O DATORIE DE ONOARE
Scrisoarea unui elev de la liceul „Decebal“, 

trimisă ziarului nostru

Intr’o atmosferă de însuflețit entuziasm 

Femeile democrate din jud. Hunedoara și-au ales 
delegatele pentru Conferința pe țară a organizației unice de femei 

Miercuri, 28 Ianuarie a. c., sala festivă a Prefecturii din
Deva, a găzduit delegatele organizațiilor femenine democrate din 
întreg cuprinsul județului Hunedoara, cari cu un entuziasm de 
nedescrls. au venii să participe la prima conferință judsțet.nă a 
•rganizației unice de femei, precum și la desemnarea delegate
lor județului Hunedoara, care le vor reprezenta la conferința pe 
țară a femeilor democrate, ce se va ține la București în zilele 
de 14—15 Februarie 1948.

Sala frumos împodobită cu 
steaguri și lozinci mobilizatoare 
la luptă pentru pace, democra
ție, precum și tablourile marilor 
dascăli Marx, Engels, Lenln și 
Stalin, și ale conducătorilor mun
citorimii din țara noastră Gh. 
Gheorghiu-Dej, Ana Pauker, Va» 
sile Luoa etc., dădeau aspeclnl 
turei zile ;de adevărată sărbă
toare.

Alegerea prezidiumuiui
După intonarea Internaționalei, 

prietena Era Dragomlr, secre
tara Ce misiei județene de unifi
care deschid» Conferința salutând 
în ovațiile nesfârșite ale asisten
ței, prezența prietenei Ecaterlna 
Brezoianu, delegata Comisiei Cen 

trale da unificare, dând apoi cu
vântul prietenei Constantine seu 
Viorica, care propune prezidlu- 
mul de onoare compus din to
varășele! Ana Pauktr, Liuba Chl- 
șinevschi, Ofelia Manole, Ale
xandra Sidorovicf, Florica Me- 
zincescu șl Emanoila Mânase, 
pelegatele ovaționează îndelung 
fiecare membră din prezidiumul 
de onoare.

Se trece apoi la constituirea 
prezidiumuiui activ format din: 
Ecaterina Brezoianu, delegat* Co
misiei Centrale de unificare, Mia 
Groza, Dragomir Eva, Florincaș 
Florica, Cara Rozaiia, Eremit 
Teodora, Floca Silvia, Dani Ell- 
sabeta, Vfdu Aua, Afterguth Au
relia, Rădianu Alexandra, Ifrim

Florica, Martin Valerla, Cățolu 
Ileana și Cazan Florica.

Republica Populară — che
zășia unei vieți mai bune 
In aplauzele delegatelor, la cu

vântul prietena Vidu Ana, care

— Continuare în pag 4 a —

ÎNCEPE Dl stribuire a zahărului 
pe lunile lanuarie-Martie 1948 

Cad sunt rațiile ce trebue să fie primite de populația 
urbană și rurală precum și rațiile ce se cuvin 
sanatoriiior, spitalelor, internatelor, cantinelor etc.

Oficiul Economic Județean a 
dat dispoziții pentru începerea 
distribuirii zahărului pe trimes
trul lrnuaria—Martlș a. c.

Rațiile lunare fixate sunt ur
mătoarele :

Cart de le A) 1500 gr., B) 750 
gr„ C) 500 gr„ Dl) 300 g , D2) 
500 gr., E) 250 gr., populația 
rurală câte 50 gr.

Cu un elan de nedescrls, la 
chemarea Comitetului J tdețean 
al U. T M. elevii liceului „De- 
cebal* din Deva, ferm convinși 
că lucrăm In slujba b'nelui ob
ștesc, în slujba Republicii, am 
adus aportul nostru de muncă 
pe șantierul de instalare a oon- 
ductel de apă din orașul nostru, 
•co. erind in ziua de 27 Ianua
rie conducta de apă de pe stra
da Horla.

Prin aceasta s'a putut vedea, 
că spiritul vechlu de izolare și

Funcționarii izolați, din mediul 
rural, vor primi rația cuvenită 
categoriei din care fsc parte.

Pentru instituții, s'a fixat ur
mătorul regim:

— Sanatorii T. B. C., pe buza 
efectivelor reala, ale paturilor 
vor primi rația de 1,000 gr. lu- 
n»r de pst, dacă vor depune Of.

(Continuare In pag. 4-1) 

de „superioritate* de castă, care 
era cultivat Înainte în râdurile 
tineretului din școli f iță de tine
retul muncitoresc, a dispărut de 
acum din școala noastră datorii* 
muncii de lămurjre pe cara au 
dus-o Intre noi colegii noștri 
crescuți și educați de tineretul 
muncitoresc in spiritul nou al 
muncii și frăției.

Am muncit pe șantier așa cum 
ne a Învățat UT.M., știind că de 
acum munca este o datorie de 
onoare pentru flecara din noi, 
— datorie csre trebue îndeplinită 
și suntem mândri că ne putem 
pune forțele noastre da muncă 
în slujba binelui cbștesc, in slujba 
ridicării Patriei noastre, Re
publica Populară Română.

Plini de mândria primei reali
zări, cu hotîrârsa de a păși și 
mal departe pe drumul unității 
noastre, a tineretului școlăresc cu 
tineretul din uzine, mine, ate
liere șt ogoarj in îndeplinirea 
sarcinilor de ridicare a satelor și 
oraș, lor noastre, de recunostruc- 
ție a țării, vom răspunde șl pe 
mal departe, totdeauna, chemă
rilor prin care se cere contribu
ția noastră de muncă.

Magyar Ludovic 
elev’cl. V-a Liceul „Dacebal* leva
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recensAmAntul ia sate

(u încreuere si bunăvoi îl p ugali răsound sincer 
întrebător puse da recenzoH

La sate recensământul se desfășoară Intr’o perfecta Ordine, Încredere, 
sinceritate șl multă bună voința.

Lucrările de recenzare conduse de comisiile comunale formate din inte
lectuali) satelor șl plugarii care se bucură de încrederea obștiilor sătești, de
curg Intr’o atmosferă care te face să crezi că e vorba de o consfătuire prie
tenească,

E șl firme. Plugarii sunt acum lămurifl nsuora scopului centru care se 
faoe numărătoarea, întrebările sunt clare Iar răspunsurile sincere.

Clevetitorii can până în ajunul 
recensământului îșl făcuseră o me
serie dls răspândirea zvonurilor 
alarmiste printre plugari, parcă 
1-a tngh'jit pământul. Se ferrse 
de a mai da ochii cu p ugaril pe 
care au Încercat să-l otrăvească 
cu veninul neîncrederii. Adevă
ratul scop al recensământului a 
fost Înțeles de plugari și pentru 
ei a devenit o datorie de con
știință pe care șl-o fac cu multă 
încredere.

Plugari In grupuri de câte cinci 
iți așteaptă rândul

Suntem la biroul de sector nr. 4 
de recensământ din comut a Cr s- 
tur, instalat în sediul primărei 
comunale.

Comisia de recenzare este com
pusă din dl Copos Gh, preotul 
satului, d-ra BauingurkD, Învă
țătoare și rlugaili Furca And'ei 
și Mrniui Viadislav, toți booi cu
noscători ai stării locale șl care 
se bucură de Încrederea și sm- 
patia sătenilor.

Grupuri de câte cinci plugad 
chemați de guardul comunal, fu
mează sau discută, așteptând li
niștiți să le vină rând ii la „recen
sământ" cum zice bidea Pavel 
Popovici, care a venit a doua 
oară să mai d clare un „dărab* 
de pământ al nevestei, pe care 
11 uitase la prima declarație.

In ordinea tn care au fost che
mați, plugarii trec la masa comi
siei, Iau ioc și recensământul În
cepe.

La prima nbrică treaba merge 
mai lesne. La suprafața t renu
rilor lucrurile se mai complică 
pu|in dar recenzorul Furca An
drei, care a lucrat 15 ani in ca
dastru, cu rjut >rul transf amato
rului din jrgăre in h dare, re
duce toată operafla la câteva 
minute.

Tineretul comunei Hojeg 
s’a organizat în U. T. M.

In ziua de 25 Ianuarie a. c a 
avut loc o maie adunare a tine
retului din cor». Ni j g, pentru 
conjiituiiea organizației locale a 
U. T. M.

După deschiderea ștd nței șl 
intonarea „1 temațtonalei*, tov. 
L. Magyir, delegat al Comitetu
lui Jud. țein Deva al U. T. M. a 
arătat care sunt sarcinile tinere
tului muncitor In opera de Întărire 
și ridicare a Republicii noastre 
Po rulare.

După alte lămuriri, proeedân- 
du-se la constituirea organizației, 
a fost alee următorul comitet de

Ghiiea Iosif are numai 21 ani 
șl este cap de gospodărie. Are 
peste 7 ha. pământ dar nu prea 
are unelte ds muncă.

— „Șl cum vei putea munci pă
mântul dacă nu al ce-tl trebue" — 
Întreabă un recenzoi ?

„Nu mă prea f ământ că nu 
am cu ce 11 munci. Doar recen
sământul pentru acela se face ca 
g ivernul unoscâ'd realitatea, sa 
acorde ajutorul său acolo unde 
este în ad văr nevoe".

A.um voi putea șl eu să În
văț căite.

A ajuns la rând plugărița Abd 
Victoria, care a venit cu toate 
actele pământului în locul băr
batului său, care este muncitor 
la 1. M. S. Hunedoara.

La știința de căite frmeia măr
turisește eu sinceritate dar șl cu 
oarecare rușine că nu cunoaște 
deloc 6lov»le.

Dar dacă de 30 de ani nu am

Ecortornis ți timpul de primăvară

Vremea ?ste bună nent-u arături
Vremea este frumoasă și, 

priel ilcă pentru aratul ogoa
relor.

In plasa H teg, deși sun
tem în plină iarnă plugarii a- 
ră ogoarele, economisându-șt 
tim iul pentru muncile de 
primăvară.

Fiecare plugar trebue să 
folosească acest timp buri de

Campania de primăvară 
a început

Comisia Intermin’stMială de 
Comandament Unic pentru Insă- 
mânțări a transmis C manda- 
mentelor Județene de Insăuâ țări 

conducere: Dida M ron, Gher- 
min Lazăr, Cacondky Ana, Mulse 
Ioan, lancu Simion, Floiea Maria 
și M Jse Liviu.

Iii numele celor aleși și al or
ganizației const tuite, a adus an
gajamentul de muncă tov. Joda 
Muon.

Tov. Holtzloger, din brigada 
voluntară ,Gh. Gheorghlu-D<j* 
din D va, a arătat progrmul de 
viitor al U T M. ce â d tineri
lor săteni să fie In Funie* acțiu
nilor de ridicare materislâ și cul
turală a satului lor.

Ședința s’a t rminat prin into
narea „Imnului Țmeritului*.

putut învăța carie după recensă
mânt cred că s* va înf Ința și în 
satul nostru o școală la care sămi 
pot șl eu lumina mintea adaugă ea.

Aceiaș atmosferă peste tot.
Am trecut șl pe la ceh Iulie bi

rouri de recensământ ale comunei, 
unde am puți t obs-rva aceiaș at
mosferă îmbucurătoare, Isvoiâtă 
din m nea sâ guincioasă atentă 
șl conștientă a recenzorI or și buna 
voință, încrederea șl sinceritatea 
sătenilor.

F.ec’ro pl ’gar este convins că 
recensământul va avea ca fireasca 
urmare ridicarea nivelului său de 
vla(ă șl va ușura simțitor munca 
tiudltorilor de pe ogoare.

Svonurile rcmăi ate de dușmanii 
plugărlmli nu numai că nu i-a 
speriat pe plugari] dar le-a întărit 
convingerea ca unei toile mârșave, 
pe care cobHorii nevolnici ai sa
telor le ticiuesc, urmăresc stlnghe- 
rlrea acțiunilor duse de guvern, 
numai în fo'osul ct or ce munc>sc

Plugărlmi știe că recms. mân
tui va deschi le drumuri no ii pen
tru desvUiarta șl buDă starea ei 
viitoare.

GH. PLEȘU

arat, fâcându-și ogor de pri
măvară, când va trebui doar 
să dea cu boruna, cultivato
rul sau prășitoarea și apoi să 
seamă ne.

VREMEA ESTE PRIEL
NICĂ N CI UN L LUGAR SĂ 
NU PIARDĂ PRILEJUL DE 
A Șl FACE OGOR DE PRI
MĂVARĂ.

și C mert-lor Agricole din întreaga 
|aiă următorul urdln :

Luați 1 ele mal eretice măsuri 
ca trierpând din ziua de 29 ia
nuarie a. c., cei puțin 80 la sută 
din ateiajeie existente pe raza 
j ’detuli i să fie folo»ite la arături. 
Oiice zi bună de lucru va fi fo
los tă txciukiv la arături. Acolo 
undr timpul permite sa pot face 
Ș' însămâ.nări

Realizări din lumea
In zilele de 26 șl 27 Ianuarie 

a. c. tineretul muncitoresc dm 
corn. U oi, a Întreprins în mod 
voiunt r frumoase acțiuni de folos 
obștesc.

A reparat șl pus în funcțiune 
podul plutitor de pe Mureș, acu- 
■ ă|it vadul Mureșului, a văruit și 
curJțst școala primară din sat șl 
a reparat o casă îu sare și a in
stalat sediul.

Tineretul dii Urni, îșl i-a an
gajamentul de a nu ge mal de
parte pe acest d um, p ntru bi
ne lu comun. Ctrttp. Muttean

Partidul Comunist Român 
luptă pentru luminarea plugărimii, al atul 

cel mai puternic al clasei muncitoare

la ziua ds 24 Iinusrle a. c. au 
luat sfârșit cursurile școald de 
cadre țărănești a P. C. R. do pe 
lâcgă județeană Valea Jiului.

Tov. Ungur Pomplliu, directo
rul școalel, a arătat importanța 
acestei școli, îndrumând absol
venții să difuzeze mal d parte 
poporului muncitor de pe ogoare, 
Învățătura primită.
. D n partea abiolvențl'or a luat 
cuvântul tov. Furcă Tomescu,

UN NOU LOT DE 374 PLUGARI 
și-au efoatat tit utile de propietate
In cadrul acțiunii pentru desă

vârșirea Reformei Agrare In jude
țul nostui au f st revizuite și ex
propriate mai multe moșii care 
fuseseiă omise la primele lucrări. 

R zultatele acestei acț uni au fost 
împ oprletărirea mai multor sute 
de p'ugari săraci, dintre care era 
mal mare parte a primit și titlu
rile dî proprietate.

Astfel, în ziua de 21 Ianuarie 
la Șjlmuș s’au distribuit 62 titluri 
de proprietate în prezența d-lul 
Ing Chiroașcă tov. Fiorea Simlon 
și C ișin Davld,

In zl a de 22 Ianuarie a. c. s’au

Plugari, timpul este 
priel» c, pentru a vă ara 
ogoarele.

începeți chiar de astăzi 
arăturile de primăvară.

Vești scurte
Comisia ministerială

p.-ntru redresarea economiiă și 
stabilizarea monetaiă a luat ho- 
toîrta să îjființeze o Comisie 
Centrală, care să corducă lucră
rile de combatere a bolii de porci 
(pesta porcină) care a adus multe 
pagube gospooărlilor țărănești.

De asemenea, Comisia a aoro- 
bat un cr? d t de apreape 16 mi
lioane lei pentru prepararea de 
leacuri împotriva acestei boli.

Au fost daii afară
un număr de 36 inspectori șl 
eontrolo i ai Incoop-ului, care 
s’au dovedit neclrst ți și nevred
nici de podurile pe care lc ocu
pau. Cooperat vele, Federalele și 
Inspectoratele Iocr op-ulul trrbue 
să fie conduse numai de oameni

In cadrul unor acțiuni de mun
că voluntară, plugarii din comu
nele Peștișul Mic, Josani și Nan- 
dru și-au reparat drumul și 
podurile comunale.

•
In comuna Htaău, la propunerea 

tov. P >pa Loghin primarul co
munei, 150 de plugari lucrează în 
mod vo uutar zilnic la cutățlrea 
islazului comunal.

*
Comuniștii din comuna Trestia 

care șl-a luat argajamentul de a 
duce în rândurile țărânmil, învă
țătura marxis ă-lenlnistă.

Educând cadrele lâiăoești Par
tidul Comunist luptă pentru lu
minarea plugărlmii șl transforma
rea el in aliatul cel mal puternic 
al clasei muncitoare, pentru a a- 
algura șl grăbi clădirea unul vlttor 
fericit întregului popor muncilor, 
dela orașe și sate.

Coresp. M tta I»m

In județul Hunedoara

distribuit 132 titluri de proprie
tate în comuna Bârsău șl sattte 
Fomădla, Câm lui de Jos, Strli- 
ghrte și Chl|:ă1:gr.

In ziua de 23 Ianuarie a. c. au 
foit împărțite tulurile de proprie
tate celor 41 de plugari împro
prietăriți dn comLna Bretelhi.

In ziua de 24 Iiouarie a. c. s’au 
împărțit 114 ti lurl de proprietate 
în comunele Qeozgiu șl Ge-rg'u 
Băi.

In ziua de 27 Ianuarie la Deva 
în sediul Frontu u Plugarll ir In 
preztn;a d-lui ing. Chir< așcă di
rectorul Camerli Agrico'e șl a tov. 
Crișan Davld șl a prietenului Lur* 
Victor s’au împărț t 25 titluri de 
proprietate, plugarilor împroprie
tăriți din Deva.

In scurt titnp vor fi distribuite 
tiilurile de proprietate șl în cele
lalte comune, urde plugarii au fast 
împroprietăriți.

pentru sate 
cinstiți și cu talgere de in.Ml 
pentru popor.

Aprovizionarea cu gal
a satelor se va face îa cu>âad 

prin cooperative și laprtț et ciaL 
Această hoiărire a fost luată de 
Incoop, pentruca plugarii să nu 
mai fiu speculați de diferiți ne
gustori care vând gazul la preț 
umflat.

COMUNICAT
Oficiul E onomic Județean Hn- 

ned >ara Deva, aduce la cunnș- 
tiniă tuturor morarl'or din Județ 
că se distr.bue motorină la preț 
oficial,

B nefiefază numai acel care au 
predat co*a impută către stat.

satelor
au construit o punte a cărei n 
ceritaie se simțea de mult pentru 
populația locală.

Pentru viitor, celula P. C. R. în 
colaborare cu organizația F.ortu
lui Piug .rl or, a h nârît construirea 
unui diurn necesar comunei.

•
In cadrul muncii de folos ob

ștesc p ugaril d ti Cristur, au tran
sportat și împrăștiat 560 m. «. de 
pietriș pe struJa coloniei Ceang.’l 
șl 50 m. c. pe șoseaua județeană.



ZORI NOI 3

In anul 1948
Producfîa 
trebue să 

Fixarea programului
Ministerul M'nelor șl Petrolu

lui a Întocmit recent programul 
estimativ al producției carboni
fere pentru tot cursul anului 1948.

întocmit tn comun acord cu 
reprezentanții industriei noastre 
miniere, acest program aste bazat 
pe realitățile respectivelor sectoa
re și pe experiența cășbgstft in 
o«l de al doilea semestru al a- 
nului 1947, — primul semsstru 
de producție realizat* pe bar* 
de program.

Aci st program prevede pentru 
minele din Întreaga tară extra
gerea in 1948 a 2 715 886 
cărbuni, fața de 2,266 589 
in 1947 șl 2,395 538 tone 
buni în 1938.

Pentru Valea Jiului, de 
se asigură trei efetturi din
du'ți; de cărbuni a țării — căr
bunele brun, care constituie o a- 
devarată bogăție, calitatea Iul fiind 
recunoscui* — M nisferu) Mlne-

tone 
tone 
căr-

unde 
pro-

Teat-u p snt u capii
I

tească ru o.h.i pilni de ml- 
nun le din marea lor lume, 
povestea Iul „O h șrl și Ba- 
lator* petpecu.ă aevea după 
cortina Teatrului Comunal.

O trupă purtă >d un nume 
de frumos răsunet in noua 
orâ idutre a s icLlății noa 
sire, urmând un îndemn fi
resc care tace cinsti Tea- 
tiului Poporului din Cl j si 
roitului său, în propășirea 
Republicii Popular' R mâne, 
a pășit la organizai ea aces
tui gen de sp:..tacoie, ivită 
din g ji pentru copii, pen 
tru viata lor sufletească, în
drumând vi tuțile lor natu
rale pe drumul pe care se 
vor de v lia cetățenii c >n- 
știenți de mâine, când vor 
fi eh miți să ducă înainte 
steagul luptei perfru progres 
șt bunăsiaie.

S g ir, o acțiune lăudabilă 
menită ti împlinească o ce
rință țări de ca e obb di
vele te-irului nou n’ar fi cu
prins în Intre g'me sf ri lor.

Des g ir, un specia oi pen
tru copri, impune o serie de 
mari răspunderi legate toc 
mal de menirea teatrului 
care în această direcție 
joacă un mare rol în edu
cația celor mici, în î dm- 
mar«a imaginației și a re- 
flrxeior acestora, la vârsta 
celei mal crude srrislbllilițt. 
„O heșel șt Baidw r* cu ex- 
Cepța câtorva itâ Răcit șl a 
unor inutile reminiscențe de 

a 
reușit totuși el ludice un 
drum remarcabil pentru uu 
început.

Faptul mi-a amfrt't î să 
d ceace ascultau atenți copii 
sovietici de care voibe. m 
mai Si s era „po mul lui 
Octombrie*. LKmonstiâi d 
interesul lor pentru reait'ăți 
care au d păș t mitul zâne
lor pădurii șt care poate 
sluji de îndreptar în rdz- 
cația c pillor noștri, pe care 
o concepție retrog adl i-a 
ținut iert depaite de realită
țile vieții.

Dar care n’a putut opii 
evoluția to:ktâ|ll care re
zervă <opillnr de astăzi, toc
mai ziua mai luminoasă de 
mâine, a șt pt-tă de ochii lor 
vti, lucind de î,crederea In 
d omul acum fără opreliște 
□es hi8 înalute.

M. Mih.

Urnire dlq pag l-a

convențional misticism,

i

de cirbuni în Valva Jiului 
fie de 1.483.992 de tone 
producției de cărbune pe 1948 

lor șl Petrolului a si.blit o colă 
de realizat de 1.483.992 tone.
In 1947, In Vilea Jiului a fost 
secai* cantitatea de 1.442 614 
tone, iar In 1938, 1.418.614 tone.

Aceasta înseamnă că în anul 
curent producția de căibune din 
Valea J utul va trebui să aibă 
față de cea din 1938 
taj de 104.607,,

Programul lunar 
cursul anului 1948 a
în Valea J ului după cum ur
mează :

— Soc. „Petroșani*, cu mintia 
din Aninois», Petrila și Lupeni, 
109 000 tone lunar; și

— Soc. „Lonea", cu m'nele 
din Lones, 14 666 ione lunar.

nouile
urma 

Corni
un procen-

pentru fot 
fost stabilit

Elaborarea acestui program s’a 
făcut, în acelaș spirit conslru.tv 
de sporire a tforturilor tipie o 
cât mul grubilcă redresare a 
vieții noastre economice.

In noulle condiții ți cu 
noime stabilite rtcenf In 
muncii Intense depusă de
sla C. G. M. și cea a Uniunii 
Miniere, acest nou program va 
tribul tă fie pentru mlneiii Văii 
Jiului semnalul, începerii urni 
noul bătălii pentru mărirea pro
duc Vei, o bătălie mai puternică 
decât în anul tiecut, mai bine și 
mal iscusit organizată șt care să 
aducă, nu numai miner for ci In 
trepului ropor noul și mal î alic 
v ciorii pe drumul de întărire a 
bazelor vieții noastre ecoiomlce.

Femeile democrate d'n Ghelar
muncăia
voluntară 
Ghelar a

Acțlunea de muncă 
la Minele de fier din 
început încă din anul trecut.

M ziua de 22 Ianuarie 1948— 
această acțiune a luat un aspect 
deosebit datorit* inițiativei 
organizației U. F. D. R. lo ale, — 
care a inițiat organizarea brigăzii 
„Liuba Chlșlnevs ki“ 
reia 35 frmei s’au 
locul de muncă din 
țlativă.

I f ățlte în muncă

In cadrul ci- 
prezenlat la 
proprie ini-

— dela io-

voluntară
(la șefului de exploatare până la 
soția minerului, au mirii produc
ția cu 78 tone minereu atât de 
necesar la furnalele înalte dela 
I. M. S. Hunedoara.

A' est fapt a impresionat adânc 
pe toți angajjii Mintibr șl a 
constituit o indicație ci noul spi
rit fd(* de munca mobilizează tot 
ce este conștient In jurul ai țiunii 
de ridicarea producției prin munci 
voluntară,

Coresp. AUc Viorti

Inaugurarea teatrului muncitoresc 
de pe lângă Comisia Locală Brad

In ziua de 25 lan. a. c. e h!pa 
cu cara ter permanent, d pe lân
gă Comisia Lo.ală B ad, a inau
gurat s r<a de spectacole cu piesa

CEFERIȘTII DIN SIMERIA

(Urmare d'n paj. I.)

Lk locomotive, vom depăși 
producția programată cu una lo
co m tlvă reparație g neralâ și 
una locomotivă reparație mijlocie 
și vom repara toate locomotivele 
căzute în termen de gzranțle.

La vagoane, vum repara cu 
40 vag. reparație periodi ă mai 
mult ca în luna trecută. Astfel, 
în ioc de 160 vag. cât im dat 
luna trecută, în luna aceasta vom 
da 200 Vom repara In 'una a- 
cerata 80 vag. cu reparații cu
rente în loc de 41 câte s’au re
parat luna trecută, atingând pro
centaj >1 la această reparație de 
plus 100 la sută.

V m îmbjnătățl utilajul nece
sar realizări1 producției.

La depoul ele locomotive:
Vom repara toate locomoti

vele căzute cu defecte mici.
Vom d» locomotivele cerute la 

trenuri în m d regulat, deservind 
cerinț le circulației șl pr-ntru a 
real za acezsta vom duce o muncă 
de lămurire cu peraona'ul de lo 
comotlvă, ca să răspundă la timp 
ch-mâriior la serviciu.

și-au luat angajamentul de a 
de producție în toate secțiile

Vom face economie la combus
tibilul lichid șl solid.

La cerințele serviciului miș
cării, vom deservi și treLurlle 
suplimentare programtte.

La Mișcare:
Vom face ef rturi la reducerea 

întâ zieril tr. nurilor de ma fz șl 
că ători căutând a normaliza cir
culația trtnur lor după mersul sta
bilit.

Vom da o at nți« deosebită 
transp rturllor de că buni ce vin 
din Valea Jiului.

V m stârpi fitilurile din va
goane șt călătoriile frauduloase 
pe CFR.

Vom duce muncă de lămurbe 
cu personalul de tren peoiru rtâr- 
plrea mitei.

La Secția Tekcomuni ații: 
Vum asguia comankați le te

ii fonice și telegrafice met sare 
siguranței circulației trenurilor, 
pentru înd plinirea angajamente
lor luate, precum șl pentru ridi
carea devotamentului și conștiin
ței d- care trtbue să dea dovadă 
membiil r* itdului Unic Munci
toresc.

depăși programele

Vom crea pos'blllfăți de ridi
care a nivelului politic șl Id o 
logic realizând astfel forța c< m 
battvă, care va caracteriza noul 
partid al clasei muncitoare, „Pa - 
tidul Muncitoresc Român*.

« • »
Angajându-se p: acest drum, 

al cootr buțlel suplimentare pen
tru mărirea producției, pentru re
facerea șl desvoltarea parcclu'de 
locomot ve și material rulant, ce
feriștii s merlenl șl-au Înțeles sar
cinile ce le revin lor, iar acțiu
nile ethiptlor voluntare de tine
ret care au trecut la punerea în 
viață a acestor angajimenle, ca 
șl realizările din trecut ale «Ime- 
rienilor Indieptăț sc credința că 
aceste angajimeuto vor fi înde
plinite/. Rus-toc.

•J irămîntu1» lucrarea tov. E n e 
Staodu, în fața unul public na- 
meros atât de diferit de cel obiș
nuit al premierelor de teatru, spe- 
cta ol menit să convingă de stiâ- 
daallle noului teatru de a contri
bui la ridicarea nivelului cultural 
șl întărirea conștiinței de clasă a 
muncitorilor.

Festivalul a fr st deschis cm 
„Internaționala' execut.tâ dc co
rul Comisiei Locale, ducă care tov. 
Macș Cornel a recitat „Cântec 
pentru Rerubll.â* urmat de Im
nul Sovietic și Hora Ucirii. ântate 
de ansamblul coiului Comisiei Lo* 
cale Brad.

Interpretarea artistică a ansam
blului, atât de bine pr mit de pu
blicul asistent, tndri ptâțrșe îc- 
crederea ce se acordă teatrului 
nou înființat, In fața căruia stau 
sarcini mari care se cer duse la 
bun sfârșit cu elanul pe care clasa 
muncitoare, prin reprezentanții el 
îl pune In toate manifestările în- 
chnate propășirii celor mulțl.

N. IL1EȘU, coresp.

Citiți fi râspândiți

„ZORi NOI"
In orele libere

Noul regim al pâinii
pentru sptale, internate, cămine etc.

Ministerul Industriei ș> Comer
țului, a fixat noul rtg'm al pâinii 
pentru sanatorii, spitale, peni
tenciare, Internate, cămine și 
aeiln, care va întră in vig rare la 
1 Feb uarie după cum urmează ;

— Sanatoriile T. B. C. 500 gr. 
pâine trei zile pe «ăptunânâ șt 
350 gr, mălai patru zile pe săp
tămână pentru bolnavi.

— Internate, cămine orfelinate 
șl azle dacă nu au carte e 250 
gr. pâine trei zile pe săpiămâni 
șl 250 gr. mălai patru zile pe 
tăptămână.

— Penitenciare 250 gr. câine 
una al pe săptăaâo* șt 250 gr, 
mălai șase zile pe siptăn ână.

— Muncitorii șl funcționarii In 
ternați în sanatirii șl spitale, 
care post dă cartele cu rații șl 
număr de sile mal mari di-cât cele 
sublite mai sus, vor pruni ra
țiile cuvenita după cart'lele pe

care le vor depune prin grija 
spitaluul, Oficii Ut E.on mic Ju
dețean, de UDde vor primi în 
sihinrb rațiile cuvenite.

245 000 kg. zehăr 
a pr<m t jud Hunedoara 
pentru lunile Ianuarie, 

Februarie șl Martie
După cum a fost comunicat Fe

deralei Deva ș1 Of ciulul Econo
mic Jad țean, Institutul Naț'onal 
ai C ooerație! a repartizat jide- 
țului Hunedoara cantitatea de 
245 000 kg. zahăr, pentru lunile 
lanuaJe, F>bruaiie $1 Martie.

Din această cantitate au srslt 
la Deva cca, 150 000 kg. zahăr, 
a cărei distribuție a ș început.

Totalul cotei de zahăr pentru 
lanuaile—Martie,din întrragi (ară 
i s m ază cantitatea de 8 019.700 
kilograme.

C. F. R.* I$tli slmerleni 
au reparat gratuit cazanul ce va 

deservi baia eoni milă a orașului Deva 
Urmând acest exemp u cetățenii orașului trebue 

S£ con trib ne ia tarm narea iucrârilor
In orașul Deva, mai ales tn 

perioada de aglomerare, s’a slm- 
ț t foarte mult nevoia unei băi 
comunale. Sesizându-se de această 
lipsă, ziarul nost u, a d s o In
tensă campanie pentru realizarea 
acettui aștzămâut de utilitate pu- 
bi ă.

Primăria orașului Deva, a 
căutat să rezolve această probi' mă 
prin amenajarea bă I d la caza-ma 
fostului Regiment 4 G ănlcerl, pe 
care a luat o în fol' sință.

Dar baia mflnd proprietatea 
primăriei, nu s’a putut fa.c in
vestiții de brnl din bugetul pri
măriei, întreaga repara țe, munca 
și mi'erialele necesare, trrbuird 
a fi procurate prin muncă volun- 
ta ă, colectări, donații, etc.

La propunerea tov. Cea Ni- 
colae și cu sprijinul tov. I. g. Cii- 
vlnarii echpele: Cara ivt’c., ca
zangii, Susca Carol, montaj, Ca
ne ja Macovei, țevarl el st ui gard 
Diac R mus ș Gh C i?an dela 
Atei. C. F. R. S'meiîa ți-au ti.at 
angajamentul că vor munci gra 
tuit șt voluntar la repara ea >.a- 
zinului necesar băi Devei, Pii- 
măria treb ind să plătească nu
mai regia și materialele necesare 
lucrării.

Z Me trecute, îndepllnlndu și 
angajamentul, ceferiștii s merieni,

au predat cazanul reparat pri
măriei.

Restul de reparație, atât la clă
dire căt șl la instalațiile bă I, sunt 
în curs de efectuare de către spe
cialiștii primăriei.

Dar pentru terminarea băii, 
este încă nevoie de multe.

E te nevoe de nnre fale ca: 
fa doță pentru construirea unui 
bazin d: limoezire cu apă, ro
zele de alamă pentru dusuri, ro
binete nkhdute, ulei, ciment, var, 
nls'p materiale pentru Instalația 
electrică, al căror cost se ridică 
la o sumă destul de însemnată 
de bani.

Pentru procurarea acestei su
me, este nevoie de contribuția 
fntregei populații din Deva, con- 
st'entă dc necesitatea unei băl 
publice, a cărei lipsă a fost atât 
de arzător simțită.

O mică parte a populației a 
înțees importa ța acestei reali- 
ziu, contribuind cu bani, mate- 
tiait și muncă.

V r trebui ca șl restul de popu 
lițieisă urm ze exemoiul frumos 
al tov. din Atei. C. F. R. bime- 
rla, care au reparat dezinteresat 
cazanul, și a celor care au con
tribuit cu bani, materiale și 
muncă, pentru a se putea termi
na câ. mai curând baia comunală.
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Proectul guvernului francez 
pentru devalorizarea francului 
a prilejuit o ședință agitată în Adunarea Națională

Femeile democrate din jud. Hunedoara și-au ales
delegatele pentru conferința pe țară a organizației Unice de femei

Proebtul guvernului francez 
pentru devalorizarea francului, 
proect menit să aducă o nouă 
lovitură standardului de viață al 
clasei muncitoare fi să aservească 
definitiv economia fraceză impe
rialismului americani, a prilejuit 
Joi In Adunarea Națională o șe
dință extrem de agi'atl.

Confederația Generală a Mun
cii a dat un comunicat in care 
arată că procntcil guvernului nu 
aUnge capitaliștii ci numai mun

prezentat Națiunilor Unite 
de guvernul iugoslaviei
— Blocarea aurului jugoslav în Statele Unite

NEW-YORK. — Secreta
riatul Oiganizațiunii Națiuni
lor Unite a dat publicității 
textul memoriului prezentat 
de către guvernul iugoslav.

Memoriul explică motivele 
pentru care Iugoslavia a ce
rut înscrierea pe ordinea de 
zi a viitoarei sesiuni a Con
siliului Economic și Social a 
plângerii sale împotriva pre
judiciilor aduse Republicei Po
pulare Iugoslave Federative 
prin blocarea de către Sta

Planul Marsliall 
constitue un grav pericol pentru Anglia

Comitetul Central al Parti
dului Comunist Englez a dat 
publicității o declarație față de 
„Planul Maishall".

Iu această declarație se a- 
arată că „planul Marshall“ 
urmărește să angajeze politi
ca și economia Europei occi
dentale sub controlul Statelor 
Unite și să creeze un bloc 
îndreptat împotriva Uniunii 
Sovietice și țărilor democra
țiilor populare.

Declarația comitetului cen
tral al Partidului Comunist En-

Demonstrațiile de pro
test împotriva tra
tatului anglo-irakian

Fostul președinte al sena
tului, a format noul cabinet 
al Irakului. In acelaș timp, 
demonstrațiile de protest îm
potriva tratatului anglo irakian 
continuă cu violență. Poliția 
întrebuințează mitraliere pen 
tru a neutraliza populații.

Vom ave un singur Partid 
Muncitoresc

(Urmare din pag. 1)

Spiritul ia care s'au desfășurat 
lucrările pregătitoare precum și 
delegații aleși — cei mai buni fii 
ai clasei muncitoare din țara no
astră — sunt o garanție, că sarci
nile cari stau In fața poporului 
nostru a Partidului Muncitoresc 
Român vor fi duse Ia capăt spre 
binele nostru al tuturora.

citorii.
Luând cuvântul in șvdinta de 

Joi a Adunării Naționale, depu
tatul comunist Jacques Duclos a 
declarat, că proectul guvernului 
nu este decât o declarare a mi
zeriei celor săraci.

In cursul serii, proectul a fost 
adoptat cu 307 voturi contra 285.

Ca urmare imediată a adop
tării acestui proect, biletele de 
5.000 franci au fost ofsrlte pen
tru 200 ft 300 franci.

tele Unite a rezervelor ei de 
aur.

Blocarea acestui aur — a- 
rata memoriul — constitue o 
discriminare față de Iugosla
via, dat fiind faptul că Sta
tele Unite au deblocat rezer
vele tuturor celorlalte țări a- 
liate și neutre. Prin această 
măsură Statele Unite pun 
obstacole în calea restabi
lirii economice a Iugoslaviei 
și aduc prejudicii restabilii ii 
întregei Europe.

glez arată mai departe că 
„planul Marshall" constitue un 
grav peticol pentru indepen
dența politică, economică și 
militară a Angliei.

începe distribuirea zahărului 
pe lunile lanuarie-Martie 1948

Urmare din pag. l-a

Ec. Județean bonurile din car
telele bolnavilor, contrar, 500 gr. 
de pat.

— Spitalele cu efectivele sta
bilite ca sanatoriile T. B C. vor 
primi rația de 500 gr. zshăr lu
nar de pat., dacă vor depune 
bonurile de cartelă, contrar 250 
gr. de pat.

— Internatele școlare de curs 
primar și secundar, pe baza 
efectivelor comunicate Oficiului 
Economic, vor primi câte 250 gr. 
zahăr lunar paste cartelă pentru 
fiecare elev.

— Penitenciarele, pe baza e- 
fectivelor comunicate Oficiului 
Județean — 25(/ gr, zahăr lunar 
pentru fiecare deținut.

— Cantinele școlare, cantinele 
muncitorești și cantinele funcțio
narilor publici vor primi lunar 
150 gr. zahăr pentru fiecare per
soană ce ia masa la cantină res
pectivă.

— Creșele și căminele de zl, 
pe bază de efective comunicate 
cu viza Comitetului Sindical, vor 
primi 500 gr. zahăr lunar de co- 

I pil, peste cartelă.

(Urmare din pag. 1) 

într'o largă și documentată cu
vântare expune 'situația politică 
externă șl Internă, arătând ten
dințele agresive ale lagărului im
perialist in frqnte cu imperialis
mul american, contra puternicu
lui front al păcii și democrației 
in frunte cu marea patrie a so
cialismului Uniunea Soviatlcă.

Iu contiuuare, vorbitoarea a- 
rată că Republica Populară Ro
mână, este cea mai puternică 
chezășie, că țara noastră va mer
ge pe drumul desvoltărli democra
ției populare, care Înseamnă a- 
părarea tnd»penden|ei șl a su
veranității naționale participarea 
României la construirea unei păci 
trainica, precum și crearea unor 
condițiuni de viață mai bune in 
căminele noastre.

In limba maghiară expune si
tuația politică externă yl internă 
prietena Dani Ellsabeta.

Reportul de activitate

Prietena Eva Dragomlr, dă a- 
pol cetire raportului de activi
tate a femeilor democrate din 
Judsțeana Hunedoara-Deva, dela 
înființare șl până in prezent, ară
tând că prin acțiunile comune ce 
se vor duce, ac va cimenta in- 
tr'adevăr unitatea intre organi
zațiile feminine, crelnd astfel o 
mare și puternică Uniune a Fe
meilor Democrate din România, 
care va munci cu puteri iozecite 
pentru o pace trainică, pantru 
mobilizarea șl deavoltarea Repu
blicii Populare Române, pentru o 
familie fericită intr’o Românie 
prosperă, căminul nostru al 
tuiuror.

Se Interzice cu desăvârșire în
trebuințarea zahărului ridicat 
pentru bolnavi, copil din inter
nat sau deținuți de către perso
nalul administrativ sau de ser
viciu a aces’or instituțiunl. Toți 
aceștia vor primi rațiile normele 
pe bază de cartelă eliberate de 
Instituția respectivă.

Termenul de ridicare expiră 
la 15 Februarie 1948.

Distribuirea u.’eiului
Oficiul Economic Județean a- 

duce la cunoștință tuturor cen
trelor, cooperativelor și institu- 
țlunilor, că a inceput distribuirea 
uleiului pentru lunile Ianuarie șl 
Februarie 1948

Distribuirea de către centre și 
cooperative se va face pe baza 
bonurilor de ulei cuplate a lunei 
respective și cantitățile iuscrle pe 
aceste bonuri,

Toți cei in drept se vor pre
zenta de urgență la acest Oficiu, 
cu justificările la curent, pentru 
a face formele legale de distri
buire.

Angajamentele delegatelor 
din județ

Mal iau cuvântul delegatele, 
Ifrim Florlca, din partea orgsni- 
zațlei Brad, Elvira Almăș n Nl- 
cula Elena din partea org. Hu
nedoara, Chiroașcă E. din partea 
org, Cuglr, Crlșan Maria din par
tea org. Deva, M .ria B> ucu din 
partea țărancelor din corn. Hare- 
pea, Cazan Florlca din partea 
muncitoarelor dela 1 MS.-Hune
doara, lonascu Elena in numele 
secțiti culturale a Județene! Hu
nedoara-Deva și Florincaș Flo- 
rica (țărancă) in numele organi
zației Ghelar. Toata vorbitoarele, 
după ce au făcut un acurt ra
port de activitatea depusă, și-au 
luat aug. jimsntril de a spori nu
mărul membrelor de a înființa 
cât mai multe brigăzi voluntare 
de femei pentru reconstrucția 
țării și mărirea producției, de a 
duce campania de alfabetizare, 
do a sprijini cooperativele prin 
mărirea numărului membrelor șt

„Vom ajuta la redresarea țării prin mărirea numărului 
brigăzilor voluntare de femei'1

MOȚIUNE
Noi, femeile democrato din județul Hunedoara, întrunite In 

prima Conferință județeană a organizației unice de iemvi ascul
tând expunerea politică șl raportul de activitate a femeilor din 
județul nostru, ne luăm angajamentul, că unite intr'o singură or
ganizație, vom da aportul neceaar

— pentru a creia condițiuni de viață mei bune copiilor noștri.
— vom ajuta ia redresarea economică a țârii noastre prin 

inbunătățlrea productivității muncii, prin mărirea numărului bri
găzilor voluntare de femei in munca de reconatrucțle a țârii cât 
și pentru mărirea producției,

— vom muncii ca organizația nosstră să cuprindă In rân
durile ei cât mai multa femei muncitoare, țărance, intelectuale șl 
gospodine,

— vom da atenție deosebită muncii culturale pentru alfa
betizare și ridicarea nivelului politic și cultural al maiselcr de 
femei dela orașe și sate.

Deasemeni a fost expediată și 
o telegramă guvernului.

Alegerea delegatelor
Prietena Mia Groza propune 

următoarele trei delegate: Eva 
Dragomir, Cazan Florlca și Lo- 
csey Elisabeta, pentru Conferin
ța pe țară a femeilor democrate 
dela București, Delegatele au fost

Președintele Consiliului de Miniștri po
lonez mulțumește Generalisumului Stalin 
pentru frumoasa primire făcută la Moscova

înainte de a părăsi terito
riul Uniunii Sovietice, preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
polonez a trimis Generalissi- 
mului I. V. Stalin o telegramă 
în care își exprimă recunoș

Pentru congresul deînființare a sindicatelor
agricole din Italia, comuniștii au obținut 557.309 voturi

ln alegerile pentru congre
sul de înființare a sindicatelor 
agricole din Italia, comuniștii 
au obț but 55L309 voturi, 
ceeace revine 65% iar socia

de a ridica nivelul politic și cul
tural al femeilor dela orațeși eate.

Cuvântul ddeg tei comisiei 
Centrale de unificare

Din partea comisiei Centrala 
do unificare a vorbit apoi prie
tena Ecateima Brozoiunu, care 
analizează activ tatea depusă de , 
femei în • âmpul muncii, pr.-cum 
și in celelalte domenii: politie, 
economic șt socia 1, după Ml 
August 1944, mână in momentul 
unificării lor într'o singură or
ganizație femenlnă puternică. în
demnând femeile la muncă per
severentă penttu meDținerea drep 
turilor câștigate, arata că fe
meile iau parte activă la lupte, 
pentru conaolldarea regimului de
mocratic, aducând aportul lor de 
muneă la refacerea economică a 
țării, ocupând locuri de cins'e m 
guvernul țării noastre, precum și 
in lupta pentru mărirea produc
ției, devenind un factor impor
tant In viața Statului.

S’a votat apoi următoarea mo
țiune adreaată Comisiei Centrsdo 
de unificare :

A

Trăiască organizația Unică de Femei 
Trălasoă Republica Populară Ronănă, pa

tria eelor ce muncesc cu brațele cea tu 
mintea dela orațe și sate.

îndelung ovaționate de aaistență 
și in acelaș timp aprobate, dupi 
care Conferința a luat sfârșit, 

In sunetele fanfarei R*g. 3 
Trrnsmislum, femeile s'au inca- 
lonit într’o ordine și disciplină 
perfectă, manifestând pe străzile 
Devei, intinzâad apoi o horă 
mare în piața orașplui,

M. Mereanu.

tința pentru călduroasa primire 
făculă la Moscova, arătări 
ca acordurile încheiate la Mos
cova între cele două țăii spo
resc puterea politică și eco
nomică a Poloniei.

liștii 26% în timp ce listele 
creștinilor-democrați, republi
canilor și socialiștilor lui Sa- 
ragat n’aa obținut decât 9%. 
din voturi.
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