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Unitatea politică și organiza
torică a muncitorimii din jud. 
Hunedoara a fost înfăptuită

Intr’o atmosferă de însuflețit 
entuziasm, Duminecă în sala 
teatrului PROGRESUL din Deva 

a avut loc

ațraaMl
2m«bI> r. T. T. Ur. tium |

OHBflH at F, C. H. PEHTHU JUDEȚUL HUMEDOflHfr

o
ASPECTE
încăpătoare a cîneraa- 
„Progresul* șl-au dat 
întâlnire Duminică, 1

In sala 
togrefului 
din nou 
Febr. a. c. muncitorii din fabrici,
de pe ogoare și din birouri, ve- 
■iți să-și spună cuvântul prin 
reprezentanții lor, la alegerea co
mitetului județean Deva—Hune
doara a! Partidului Unic Munci
toresc.

Sub faldurile falnicelor drapele 
roșii purtând secere și ciocanul, 
simbolul indestructibilei alianțe a 
clasei muncitoare cu țărănimea 
muncitoare și priveghlațl de marii

dascăli ai proletariatului Marx, 
Engels, Lentn și Stalln, ale căror 
portrete ocupă întreg peretele 
scenil, pe care masa orezldiumu- 
Iul așteaptă memb-it delegațiet 
comisiei centrale P U M, pentru 
deschiderea aedinții, muncitorii 
din Călan și Teliuc, ceferiști dela 
Simtrlk, alături de țărani din 
Munții Apuseni si intelectuali din 
Deva și alte centre din județ, 
cot la cot cu femeii» reprezen
tate aici, freamătă de entuzias
mul clipei în care, prin voința 
lor liber exprimată, vor constitui 
forul conducerii județene a 
P. U. M.

„Să punem baze de jos și până sus 
organizației noastre de partid

Cuvântarea tov. Alex. Drăghici
Primiț cu puternice aplauze și 

ovațiunl, tov. deputat Alex. Dră- 
gkiei, delegat din p.rtea comi
siei centrale de organizare a P. 
U. M., a declarat între altele :

Tovarăși și tovarășe,

Candldaturlle care s’au citit 
alei fi pe care Dvs. prin aplau
zele unanime le-ați aprobat, aunt 
candidaturi care au fost verificate 
de către comisia centrală de or
ganizare a P. U. M care vi le-a 
supus în această ședință.

Noi credsm că acești tovarăși 
sunt cei mai potriviți șt că vor 
putea face față sarcinilor ce se 
vor pune în fața P. U. M. Dealt
fel după Congres urmează să se 
aleagă din nou comitetul județean 
bineînțelesdin elementele cele mal 
capabile șl care se vor fi evi
dențiat în muncă.

Vorbind apoi despre inaemnă- 
tatea internă șl internațională a 
creerii Partidului Unic Munctto-

Continuare in pag 4 a—

Tov. ALEX. DRĂGHICI

aresc tov. Drăghici Alexandru 
continuat,

Crelarea Partidului Unic Mun
citoresc va fi o experiență care 
va arăta șl pentru partidele co
muniste și s oc'aliste din celelalte 
țări drumul unității, drumul soli
darității. Unită, condusă de un

(Continuare în pag. 4-a)

asupra ședinței Biroului Informativ 
al celor 9 Partide Comuniste

mijlocul lunii Ianuarie a 
loc în Iugoslavia o șe- 
a Biroului Informativ al

In 
avut 
dință 
celor 9 Partide Comuniste la 
care au luat parte reprezen
tanții Comitetelor Centrale-, ai 
Partidului Comunist Iugoslav 
— tovarășii Goșniak i. și Zi- 
cherl B, al Partidului Mun
citoresc (comunist) Bulgar — 
tov. Poptomov V, ai Parii- 
du'ui Comunist Ro^ân — tov. 
Chișinevschi I. și Răutu L., ai 
Partidului Comunist Ungar — 
tov. Horvath M. și Btro Z., ai 
Partidului Muncitoresc Polon

— tov, Klișko Z. și Firkel- 
stein I., ai Partidului Comu
nist (bo'șevic) din U.R.S S — 
tov. ludin P. și Grigorian V., 
ai Partidului Comunist Fran
cez — tov. Lecoeur O. și 
Henlges P., ai Partidului Co
munist Ct hnslovac — tov. Gș- 
minder B. și Vodă Pcesa B. 
și ai Partidului Comunist Ita
lian — tov. Rossi D. și Pa- 
eta D

Biroul Informativ â exami 
nat chestiunea creierii unui 
Colegiu permanent de redac-

— Continuare în pag. 4-a —

In așteptarea delegației, asis
tența vizionează un jurnal cine
matografic de actualități sovie
tice.

Realizările în muncă ale omu
lui sovietic rețin atențiunea mun
citorilor hunedonni, însuflețind 
râvna lor de a se ridica pe cul
mile mărețelor înfăptuirii, ale 
muncii socialiste, pentru propă
șirea Republicii noastre populare, 
înainte spre formele descătușate 
aie muncii șl creației.

Apariția tov. Alexandru Drăg- 
hicl, deputat șl delegat al comi
siei centrale P. U. M. însoțit de 
ceilalți memb'i ai comisiei este 
salutată cu vii aplauze.

Lozincile aclamă Republica 
Populară Română și Partidul 
Unic Muncitoresc, chezășia pro
pășirii patriei noastre, iar nume
le tov. Gh, Gheorghlu--Dej con
ducătorul iubit al clasei munci
toare, este ucands în aplauzele 
frenetice ale asistenții subliniind 
deschiderea ședințli.

In urma hotărîrii Consiliului de Miniștri 

delegație a guvernului român 
în frunte cu d. Dr. Petru Groza, 
tovii Gh. Gheorghiu-Dej și Ana Pauker 
pleeat la M o s «? o w ia

Președințlt Consiliului de Mi
niștri comunică :

Vineri, 30 ianuarie 1948 Con
siliul de Miniștri s'a întrunit la 
orele 12, sub președinția d-lul 
prim ministru dr. Petru Groza.

Tov. Ana Pauker, ministrul A- 
facerilor Străine, a făcut un ex
pozeu asupra rezultatelor viz tei 
oficiale făcute da delegația gu
vernamentală in frunte cu d. pre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
dr. Petru Groza, la Budapesta.

Consiliul a aprobat acordurile 
Încheiata la Budapesta.

Consiliul de Miniștri a ho
tărât ca o delegație guverna
mentală compusă din dl Dr. 
Petru Groza, președintele Con
siliului de Miniștri, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, ministrul in
dustriei și Comerțului, Ana 
Pauker, ministrul Afacerilor 
Străine și Lolhar Rădăceanu,

ministrul Muncii și Asigurări
lor Sociale, să meargă la 
Moscova în vizită oficială.

Delegația va fi complectată 
cu tov Vasile Luca, ministrul 
Finanțelor, care în prezent se 
află la Moscova.

Delegația guvernamentală a ple
cat din gara Mogoșoaia, Sâm
bătă, 31 lan. 1948, la ora 9 30

Imprennă cu delegația, a pl 
cat șl S. I. Kavtaradze, ambasa
dorul U. R, S, S. la București.

La plecare, au fost de fați 
membrii guvernului șl reprezen
tanții oficialităților.

Ca urmare a muncii depuse și a realizărilor obținute, 
cu ocazia sărbătoririi a trei ani dela înființarea C.G.M. 

'ftensilâul județean

Sindical
a"înmânat drapele de producție mun
citorilor dela Hunedoara, Călan, 

Criscior și Simeria
împlinirea a trei ani dela Con

gresul General al Sindicat'lor 
Unite din România, când a luat 
ființă Confederația Generală a 
Muncii, a prilejuit o serie de 
mari și sărbătorești manifestațtuni 
tn rândul muncitorimii județului 
nostru.

Pretutindeni, în Întreprinderi 
șl instituțiuni au avut loc msri 
adunări, în cadrul cărora anall- 
zându-se munca și lupta dusă de 
mișcarea sindicală din țara noas
tră, au fost evidențiate realizările 
și victoriile obținute, subliniln- 
du-se sarcinile noul și numeroasa 
ce așteaptă rezolvarea 
tea oamenilor muncii, 
noastră formă de Stat: 
ca Populară Română.

1 In cadrul acestor adunări, Con
siliul Județean Sindical-D va, țt- 
nfind sea-uă de munca fructuoasă 
și plină de exemple pozitive de
pusă In întreprinderile din rtza 
sa de activitate, a înmânat dra
pele de producție sindicatelor 
dela I.M.S.-Hunedo&ra; Uzinele

Călan, C.F R.-Simerla șl „Mica“- 
Crișclor.

Aceste drapele vor fi folosite 
in cadrul întrecerilor in muncă 
între secțiile întreprinderii res
pective, înmânându-se celor ce 
câștigă întrecerea.

(Continuare în pag. 3-a)

Carie și
prusac,

din păr
ui noua 
Republi-

Rigidul militar prusac, 
din spița suabă a Hohen- 
zolernilor, trecând la Vâr- 
ciorova pe pământul ospi
talier după un pseudople- 
biscit tegizat de întemeie
torul altei dinastii, de astă- 
dată autohtonă — a Bră- 
țienllor — „șobolanii*, cum 
avea să-i numească curând 
poporul, devine în scurt 
timp ceace doreau cercu
rile car» îl Înlesniseră co
roana.

Praful aruncat în ochii 
puținilor târgoveți venițl să-l 
vadă la coborârea d» pe

prima jumătate a 
anului 1948 Uzinele 
C.M.C. din Cugir vor 
termina fabricarea a 

800 Mașini de cusut

In

Conform programului de pro
ducție stabilit pentru perioada 
1 Ianuarie — 30 Iunie 1948, 
Uzinele Metalurgice C.M.C din 
Cugir vor termina până la a- 
ceastă dată un număr ds 800 
mașini de cusut

Din acestea, 100 bucăți v»r 
fi terminate până la sfârșitul 
lunei Februarie.

Citiți

a
in corpul ziarului

Chemarea 
minerilor 

din Lupeni

Coroană
vasul unde călătorise chi
purile .incognito", prin a- 
stgurarea de a fi devenit ro
mân — în simțire — chiar 
la contactul cu solul, făcea 
parte din ceremonial,

Sfpgură Istoria avea să 
desmintă curând mitul ro
mantic al prințului auster 
venit wcu o singură pere
che de pantaloni lucloșl șl 
străvezii" în țara pe care 
nepoata sa de mai târziu 
Maria de Saxa - Coburg-

M. Mih.

(Continuare in pag. 2-a)
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CRONICA TEATRALĂ Intr’tin cadru sărbătoresc

Tache,
comedie

Janke și Cadâr miner» din teuuc
în 3 acte de Victor Ion Popa

Ansamblul Teatrului Poporului 
din Cluj a prezentat publicului 
noilru în seara do 27 Ianuarie 
a. c. pe scena Teatrului comunal, 
cunoscuta comedie a regretatului 
Victor Ion Popa, dramatizând cu 
o justă însușire a proporțiilor, 
dublați da o adâncă cunoaștere a 
materialului uman ți tonul de o 
majsiă rezonantă care stăpânește 
conflictul, depresiunile morale 
provocate de fals le imped ente 
ridicate de. deosebirile de rasă 
sau religie, — regretabil frecvente 
— din fericire nu inuvitabi e, așa 
cum rezultă din via|a de toate 
zilele oglindită și în f naiul pletii.

Socote«c că este necesar să în- 
ch’năm câteva rânduri pi bllcului 
care a ținut sl salute prin pre
zenta st nouă, acest ansamblu 
ale cirul strădanii sunt închinate 
desigur tocmai acelei categorii 
care a umplut balcoanele și ga
leria, ttalul și loj-le, restrângând 
numărul obișnuitelor figuri ale 
spectacolelor de teatru burghez, 
un publi-: nou participând gene-

CARIE $! COP'
(Urmare din pag. I.î 

Go he, avea s’o deieib în 
literatură nevrozelor d îo 
LO'onate. D șl aceeaș țară 
de muncitori și ți'ani între- . 
ținea această rafîtfată specie | 
de spoliatori șl rievropsți cu i 
sceptru și coroană în grad I 
pe prim gânduri și mii de 
hectare și multe alt bunuri 
material', acapaate, prin 
manevre care variau ar la 
sant. j la rapt, prerogative 
feudale ale „monarhiei de 
drept dvln".

Iar dacă uneori mor,arh a 
era amestecată și în afaceri 
de alcov, creatorul unifor
melor de operetă cu respi
rația seu. tâ d- b țiv înrăit, I 
cunoscut domo C. din a ht- 
vile secrete ale marilor în
treprinderi tributare mor a - 
tulul cu cifrul compus din 
doi C învolburați, nu era 
nici primul, dar nici ultimul 
încoronat, din s*r)a prota
goniștilor scandalurilor de 
„frumos" răsunet. Princiarul 
său bate — Nicolae - a 
cărui augustă mamă a fost 
des’.o i evocată d. mulțt din 
șoferii B cureștiului ți ai 
cărui obraji crăhști s’au 1 
împurpurat de palmei omu
lui din popor strălucii de 
botul mașinii dementului cu 
listă civ lă și imunitate consti
tuțională, ți-a deputat moto- 
ritatea cu sora lui, ospitalie
ra castelană dela B>an, al că
rui logodnic a dispărut peste 
noapte, urmat dc fotografiile 
care p pu'arlzau înainte de 
perfectarea logodnei trecute 
ulterior casei de Habsburg cu 
toate riscurile și beneficiile.

Au trecut desigi r ani g ei 
penti u poporul truditor până 
când carii cuibăriți în putreda 
coroană au piăbușit-o de pe 
un tron de totdeauna Inutil.

Este o victorie meritată a 
acestui popor luutăior, por- 
n t astăzi oe drumul descJ- 
tuțării lui, pintru o viață 
nouă a celor care muncesc 
în noua lor patrie, desăvâr
șind cu e'an democrația 
noattră populară, înainte 
spre socialism.

Af. Mlh.

ros la d sfășurar'a episodului 
smuls din propria sa viață, drama 
multora împinși In trecut perălle 
absurde ale urel sau discretului 
pentru semenul de altă credință 
sau rasă. ,

Prietenia dezinteresată și deo
potrivă firească între cel trei bă
trâni profund deosebiți ca t mpe- 
rament șl txperlcnță șl totodată 
atât de veridici ți i mini în ma 
nlfestărilc lor, Indică fără pulln|ă 
da negare val.biiilatea — dea 
supra celorlalte considerente ne- 
valabile — a omenescului e1 bu
rat da umilința piejud cățilur ți 
conv n’ențelor fjlse sociale.

Bătrânul Cadâr, pe care fata
lismul lui Alah și al profetului 
său, nu-I mai pot împiedeca să 
grăbească unirea celor doi Inert, 
chiar împotriva destinului, justi- 
ficându-șl dealtfel .erezia" prin 
propria sa experiență și riscând 
pretenla celorlalți — bineînțeles 
momentan — prlntr’o stratagemă 
menită aă îrif.ângă nu j âi con
formismul aparent al celor doi 
părinți, cât teama ds oprobiul 
public și implicit p rsp ct va fa
limentului îoadmlslbll i tnt’u amo
rul propriu al negustorilor, ră
mâne pâoă la căd’rea '-orfin i 
expresia realității cate îi lătrnâ o 
cu ttăruință toate aparențele, 
descoperă existența unicei valori 
pe care nimic n’o poate anala: 
omul.

Acțiunea sb desfășoară sp k ten 
dcalucgul unul șir de incidente 
de haz savuros, alter ând cu tra
gicul sltuațki create de cor f ieful 
dramatic axial, reușind să con 
ducă pe snectstor în mijlociși unul

Pr'm h*gii electoralj
se ifirg«sc ct/eu-tarita politica mie 
poporului mwcHor

Prin schimbările «duse legii e- 
Iectorale s’a dat dreptul de vot 
și tinerilor dela 20 de ani în sus 
iar celor peste 23 ani dreptul de 
a fi aleși în Parlamentul țăiii.

Astfel în Republica Populară 
Română miile de cetățeni, cari 
până acum nu aveau toate dreptu
rile politice șl cuvânt în treburile 
țării, vor putea vota și vor putea 
fi aleși deputați.

Deasemenea militarilor și func 
țfonarilor de Stat li s’a datdrep 
tul de a alege șl de a fi aleși. In 
viitor nu vor mal fi ținuți departe 
de treburile Statului.

Dar prin prezenta lege s’a sta
bilit că acei care s’au dovedit a 
fi dușmanii poporului și al d.-mo- 
crațki nu vor mai avea dreptul 
la vot, Iar deputatului ales pe lista 
unui pa<tld 1 se va anula mand* 
tul, dacă a fost exclus din partid, 
sau a părăsit partidul pe lista că
ruia a fost ales.

Noua lege electorală, lărgește 
muit drepturile poporului munci
tor șl înlătură elementele dușmă-

Reexaminarea pianu ui de aprovizionare <u 
bumbac a (esâtorlllor din Valea Jiului

La oficiul Industrial al Bumba
cului se studiază situația creată 
țesătoriilor din Valea Jiului. Iu a- 
ceastă nglune sunt două filaturi 
care aprovizionează 270 întreprin
deri de țesătorle. Cum producția 

episod fragmentar al dramei de 
uriașe proporții stârnit 1 de fascism, 
care rel ând aceiași temă, decre
ta ă do trinft a urli, - făcut să se 
d' dlânjue urgia ultimului război.

Domnul Viitor Popeicu a reu
șit al re redea un Jas ke cate 
deavupia verbalismului său pig
mentat de g ume șt ironii, lă.nâne 
o fi>r> sens bilă șl profund umană, 
pă trând car icterul pitoresc al 
prohsiel pentru care pasiunea re
zervă o parte din afecțiunea pe 
carj d «Interes t-o acordă celor
lalți eroi hI textului, cu recon
fortant optim m șl generoasă »ln- 
cerlt te, interpretând un rol bine 
îa h gat șl just Irsjșlt.

Tactr, Judicios Interpretat de 
domnul Petru Frlezan, puțin șar
jat în teams — dea tfel j •nlfi- 
c*tă — de gura ,'r p'ezr nlatlvS" 
a mihalaltf ni milei epo.i, ne-a 
Irig' du t a'ăturl de Cadâr, îa in- 
ti rpre area d mnului C<r st ntln 
Bjr, șt d • c iialțl ale căror stră
danii rămâ i 'zuitatul unei munci 
an mi k de dmlnia ’nsi flețlrll unul 
Patrii no ., o primă întâlnire — 
feri ftă pentru publicul d-vesn de 
care vorbea — ci obiectivele 
unei institui!: care îți propune &■ 
sluj iscă eh *nt ceiințeie publi- 
cuiu. care d p?ș șt proporțiile 
acelui restrâi d Ieri în cercul vi
cios al unor prlvlleg’ațl pentru 
care teatrul lainânea titlu zmu- 
z?m nt.

D r ne care n< le concepț'l în 
artă î: r dkă la participarea unei 
viei c." nu mai poate fi iostrăl- 
nstă de realitățile’ ei.

M. Mihuțescu,

cinase ponorului, dâ. d posibilitatea 
maselor de a lua parte la con
duce, ea țării.

Activitatea cercului ARLUS in școală
In ziua de 23 lan. a, c. clasele 

cursului superior din Liceul Indus
trial de Fete, din Brad, alcătuind 
.Cercul Arlus" al școlii, au dat o 
reușită șezătoare, în cadrul căreia 
d-na C. Gabăr a conferențiat 
despre .Ocrotirea mam i și a co
pilului în U. R. S. S.“.

Corul elevelor a executat Imnul 
sovietic, InternațloDzia și alte cân
tece, sub conducerea pri.epulă a 
elevei Lager Eu na.

Au u. mat recitări și dxnsuri 
după care d. av. Dr. Piicuțiu 
președintele subfilialei A R.u.U.S. 
B.ad a mulțumit celor care iu 
dat concursul pentru reușita șe
zătorii, după care d. N. Alazaro- 
vici îndrumător pentru educația 
tineretului subliniind reallzJr.le 
Liceului Industrial de Fete din 
B ad, mulțumește conducerii țț 

maximă a celor două filaturi cu 
poate acoperi necesitățile tuturor 
țeslto.ilor din rigiune, se reexa
minează planul de aprovizionare 
a acestora.

îiiugu eoză p.intt’o reprezentație
festivă noul lor

Minerii dela Teliuc, muncesc 
în mină p ntru a da popoiului 
mai muit fier, deci mal multă 
pâine, dar Iși fsc datoria șt pe 
t ieri cultural, pentru a da po
porului și rn.i multa lumină.

Io această direcție, Inaugura, ea 
cinematograful! i muncitoresc la 
Teliuc ca rezultat ai râvnit de- 
p. se de muncitori pentru tradu
cerea in fapt a unui v< .hi dezi
derat, reprezintă un promițător 
pas înainte.

Cu acest prilej a avut loc In- 
tr’un cadru c.rbătorcic t i zic. 
de 30 Ianuarie a. c în prezerva 
condu ătorilor sindicat' l.'lșlaunei 
numeiorse as ktrnțe, descbldtrta 
noului clflematog af, cu care o- 
cszle iov. Vitcz lor, P eș«di lele 
Sindicatului miner, rost nd cât' va 
cuvinte ! îtrodu :flvi, dă cuvân
tul iov. 1 g Constantinescu rare 
arată însrm’ ă'*ka moment oui

ANIVERSAREA
a trei ani de activitate a Subnlia ei
A. R. L. U. S. din Brad

Duminică 18 Ianuarie a. c a 
avit ioc la B -d un festival dat cu 
ocaua aolv' să 11 a 3 ani de ac
tivitate rodnică dusă de subfiliala 
Arlus din localitate pentru adân
ci ra relațiilor d: prieten)* cu 
U R.S S. și cunoașterea rea'i ăillor 
din mu.ea țară ?. socialism ..lui.

Cu a>r.t prhej președinți le s: b- 
filiaiti, Dr. P tr; Pâ cuțlu a flci t 
un bdauț al a< t vilâiii depuse de 
organizație s bbniind «p<rtul a- 
dus de subtli.Jă la cimentarea 
piieter.iei între poporul nostru ș: 
popoarele Uaiuctti Sovietice, prin 
cunoașterea reciprocă, profundă 
șl sistematică, propunând expedi
erea unei teleg ame excelenței 
sate Dr. C. I. Pai h m, președin
tele Prezidiumului Republici! Po
pulare Române, exprimă d sen- 
tim-ntele de admirație șt devo
tament pentru activitatea sa în
chinată p opășltil celor m'jl[i, 

elevelor pratru ftlul cum înțeleg 
să muncească fn școală după care 
festivalul ia sfârșit.

Cc eso, p. Nlcnlaeș-u

'l&fiha ss&nurf eh. tănâ&cm.
77Uitu/ia fiittâuă & ■

,r. c rîT 0LLFSCE C w
teââcailittlcKoatiiiLliCe

tnu Ctutg fasimid elf cai L
awzv tuuft cuuliiu deetlixamd ou. tium.-

Cinematograf
cuceririi acestei r.oui unHte d« 
muncă fn culturalizarea masselw, 
trecând apoi ia considerațiuni a- 
supra filmului cu care se faoe 
d.s.hiderta sălii de spectacole.

Tov, Mocsnu din putea sin
dicalului in.ner subiriuză impor
tanța concursului C. O. M. ou 
sprijinul căreia, dorința muncito
rilor din Trliuc de a avea ua 
cinematograf a lor a dr-vcnlt re
alitate, ■nițumind lotoustâ Sin
dicatului Căiau pentru sprijlnat 
acordat in această acț'une.

A urmat apoi în continuare 
marele film sov etic .Lenln la 
O-tumvitc “ t spe a mărețelor 
fu pir care au dus la 1 făjtuirM 
stătu ui social'St, pun drufanțarea 
txpio.it! ii umu.ui de către oui fi 
ridirareu unei u~l concepții d; 
munca și viață.

Corrjo, Ing. giu.

propunere ap'audatâ cu entszUam 
de întreiga asistență.

Comp. Iltfț Nlcolat.

Poșta redacției
Tov. Pop Iralan, PtiroftM.

.Să cons'.ruim* arall dr sigur o 
oaie are uiurmță î.n vetiliaure, 
din pa<a'e iusă nu reureț e eă 
ugiudcasâ pe d p in mișcarea, 
fo ța ve ți constr.-.chvă, th.-nfae 
â mobtllceze mulțimile u ntru 

mar.'e acțiu ii p: c«re d t» au 
încerci sâ le idânj-ști în versu
rile ce ne-al trimis Ci'ind mai 
mut poezia Iul Mauri Brcilașu, 
Bc.riur, A. Tqma, D. Corb a, < ic. 
suntem convinși că vei reuși să 
dai și veriuri mai bune, pe care 
noi le aitep’ăm dela d-ta, incra- 
d nțațl că nu g ' țim atunci c&sd 
sperăm în posibilitățile d-taie.

Pjo! Deva.
Te rugăm să te oprești asapnt 

daturilor c le dim mai sus tov. 
P ip, vsbble și d-ta e în ce pri
vește .încbnsrea* ce ai făcut-o 
b~ gadlerilor, end - am f1 dorit ra 
slmpm ceva db <linul acelor car»

<

au lese îs D7ginile de neuitat dela 
Agnita Botorca, ele. Te rugăm 
să revii, ținând seamă de icd.ca- 
țiile noastre și de drumul pcetlei 
noui

A

?

txpio.it
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In vederea realizării și depășirii normelor 
de producție In minimum de timp

Minerii din Lupeni au chemat la întrecere 
minerii din întreaga țară

pentru:
— perfecționări technice și o mai bună organizare a muncii,
— recuperarea timpului, prin efectuarea schimbului la locui de muncă

U.t.flearea orgonizEțldar
U.T.M. $1 U.T.S. la Cugir $10 ă$t:e

Mudcltoilmea minieră din Lu
peni, care a foit In totdeauna In 
primele tânduri a'e luptei clasei 
muncitoare din România pentru 
libertate, pmtruoviațl mai bună, 
deplin conștientă de rolul princi
pal pe care. Industria minieră II 
are in cadrul economiei naționale, 
a lansat o chema^ețcătre muncitori
mea minieră din întreaga țară, 
pentru mărirea extract el de căr
buni ți minereu, ptnt'U a da asi- 
iel posibilitatea întregei Industrii 
uaț onale de a mări producția.^

D pă ce arată că datorită unl- 
V)i rate de ac(iune cu țărănimea 
muncitoare și Intelectualitatea pro
gresista clasa muncitoare dela noi 
dl o țară gi a întărit în mod con
siderabil pozițiile sale .atât pe 
plan po'itic cât șl economic, des- 
votândti-se astfel perspective lu
minoase desvollărli eco ornice, 
'lolitice și culturale țoii noastro, 
Republka Populară R mână, che- 
na--*a minierilor enumâră marile 

victorii sl reforme rralzste de 
muncitorimea de'a noi dn țaiă, 
Sucei â' d dela 23 Augurt 1944.

Și apelul continuă a arăta că 
d rită acestor sth'mbări șl re
forme, țara noastră e condusă azi 
de. „un guvurn popular, al munci
torimii și al țîrăniinil, iar clasa 
nuncitoare a devenit forța con 
ducătoare în viața d: stat* și mal 
d.parte:

„Prin dărâmare» mona'hlei și 
!nsr.<urare<d Republicii Populare 
Române s’j des.hls po orului ro
mân caiea pentru a înfăptui nă- 
i iuți d- a crela o R mânie nouă, 
libnă și Independentă, cu un po
por trăind fu bună stare și feri
cire".

DRAGI TOVARĂȘI,
.In fața noastră stă acum sar

cina uriașă a refacerii șl desvol- 
tării economice a țării noastre, 
sarcina lichidării stării înapoiate 
economice și culturale moștenită 
dela reg murile reacționare,

„Analizând munca noastră în 
producț e pe anul 1947, am pu
tut constata că nu nc-^m îide- 
pllnit In întregime sarcinile ce 
le-am avut In cadiU1 programului 
de producție f xat da Ministerul 
Ind st iei și Comerțului, astfel am 
Io hiat anul 1947 cu deficit pe 
Valea Jiului.

„Ca urmare a prelucrării rezo
lul..! votată la adunarea generală 
a delegației J .dețenei din Valea 
J ului când a’au ales delegații la 
Congresul Partidului Unic Mun
citoresc și în uimt analizei situa
ției producției din Valea Jiului, 
făcută la 29 Ianuarie 1948 de 
către tov, Butariu Vtrgll, Secre- 
lirul Județean al Partidului Co
munist R mân, ținând cont de 
importanța producției de căi bune 
p.ntru refacerea și dezvoltarea 
industriei naționale",

„Noi șefii d- grupe dela mina 
Lupeni am hotărlt următoarele: 

„Pentru a putea kcoate o pro
ducție de cărbune cât mal mare, 
pentru lichidarea timpului pierdut 
cu ocazia intrării și ieșirii grupe

lor pe schimburi, ne luăm anga
jamentul ca schimburile să se facă 
la locurile de muncă în mină, re
cuperând actftl un timp extraor
dinar de piețios pentru produc
ția efectivă.

„Deasemenea ne luăm angaja
mentul că de azi înainte, nu vour 
pă ăil serviciul până la atlog rea 
normelor fixate.

„Tot odaia nea'gajim în luptă 
ca prin per fecțior ăi l technice și o 
mal bună oginfza e a muncii, 
sa mărim producția, ou ni mai 
în vederea atingerii normelor cl 
șl pentru depășirea 1 >r.

„Facem un apel călduros către, 
toți tovarășii noștri, șefi de gru
pe șl la toți t< va Așii muncitori 
din toate mlnrle d n țara noastră,ca 
să se alăture acțiunii noastre, nen- 
tru ca să contribui cu toții f c- 
tiv la întărirea unității de luptă 
a muncitorimii la întăriri a Repu
blicii noastie Po. ula e în d.. mul 
ei luminos spre socialism".

La luptă șl la muncă tova ășj 
urmându ne exemplul, pentru re
dresarea ecom mică a țării pentru 
ridicarea proucțlei.

Consiliul Județean S ndical Deva 
a înmânai drapel® de producție muncitorilor 

dela Hunedoara, Călan, Cri,cîor și Simeria 
fțjrmire d a prg l-a)

La I. M. S Hunedoara
La 1. M. S. — Hunedoara, a 1ii- 

narta s'a desfășurat în sa a Ca- 
slnoulul. Numă ui marc de mun
citori și teclmicieni prczențl, ca 
și spiritul înalt muncitoresc al a- 
durărli, au dovedit interes șl preo 
cu pare din partea muncitorimii 
huttedorene f»ță de probi mele 
zilei și dragostea lor față de fo
rul suprem sindical, C G M.

In adunarea prez dată de tov, 
Boslcă Gh. preș dintele sindica
tului, au luat cuvântul tov. Dr, 
Valentin Nicolaescu secretarul sec
ției economice a Consiliului Jude
țean Sindical șl Moise, d'legat al 
Uniunii Melalo-Chimlce, care au 
vorbit despre evenimentul 6? bt- 
tor.it: trei ani de existență a C. 
G M. ți despre sarcinile munci
torimii uzinelor din Hured rra, 
precum și tov. subirg Llvlu Să- 
bău, responsabilul si: dfcal al re
sortului de producție, care a ară
tat că, mergând pe drumul rea
lizărilor, ‘în luna Ianuarie a. c., 
muncitorii dela I. M S. — Hr- 
nedoara se află în fnmt a pro
ducției slderurg ce pe țară,

lumânarea drapel I 4 de pro
ducție făcută de d'legatul Consi
liului Județean Sndicat a prile
juit din partea salariațl’or ropote 
de aplauze și urale, precum si 
angajamente că pe viitor .1. M. S. 
din H inedoara va ști să se men
țină pe drumul de realizări pe 
care a pornit.

La Atel'erele C. F. R.
Simeiia

La atelierele C. F. R. Slmtrla, 
înmâaarea drapelului producției

Trăiască Republica Populară 
Română, patria tuturor celor ce 
raun.usc cu brațele șl cu mintea 
dela orașe șl sate !

Trăiască Partidul Muncitoresc 
Român, unicul partid al clasei 
muncitoare din România!

înainte pentru realizarea nor
melor și depășirea lor I

Ș rl de grupe:
Mătăsăresn loan, Koclc Nico- 

lae, Popa Todor, Jurca Lazfir, 
Lsteș F lip, HQtter Francisc, Zdu- 
n< k Rudoif, Comlat Io»d, Dă tuț 
Aiextndru, Lazăr Ioalf, Gaspar 
Irimie, Fi'ip P.tru, Huda M h I, 
Svcii'C Gh nrgh-, Cocor-eț loan, 
Cog rian Ion, Sirâuț Petru, F.<- 
zik ș B Ila, K ș, Fran Isc, Da
muri 1 an III., Chuda Io o, A- 
poatol Nlcoiae, Vi nu Pavel, Hor- 
n i’ g F an îs’, Naț>y Al xandru, 
Martin Nlco ae.Viăduks j Z haite, 
Ciutua loan, Popovlci Teodor, 
Botoni 1 ian, Doi Avrum, B gdun 
Oluorghe, Vmtel loan, Kovacs 
Franc ac, L. teș I tar, Dami: loan, 
O O’ loan, V. 16. Arpad, im e 
Nico'a-, T'dor Io*n I. loan, Zo 
roviki Ludovic, D r< Iu*n, Podbo 
reni. A'ex., șl alții.

șl săibătorirca a trei ani d la 
constituirea C. O. M. s’a făcut 
în prezența a peste 2 000 mun
citori șl a tuturor șefilor de uni
tăți C F R. dm lncalitite.

Au luat cuvântul trv. Grama 
Vasile, prrședlntde s'nd citului, 
Florean Simlon, din comit tul sln- 
di.al și Tontlcl M'hal, deleg>t al 
Consiliului J i lețiari SI dlcal, care 
a arătat realizările li muică ale 
slmerien lor, cari în ultimul timp 
s’au situat în fruntea producției 
at°li rtlor C F. R. din țară, (lo
cul I șl 11) fapt dalorat înaltei 
co ș'ii țe a muncitorilor șl unor 
schimbări survenite în conducerea 
unor se. (li din Ateliere.

Deasemeni, au mai vo bit des
pre Imn Hanța, necesitatea șl a- 
vantrgiile ridicării produc) ei și 
productivității muncii, tov. ing. 
Cr vlnaru Petru, ing. O aru Sab n 
șeful secției vjgoane tilaj, ing. 
Tenie, directorul atelierelor, Btsch 
Emeric, dekgat al j idețertei Deva 
a ?. C. R. și Sava Gheorghe dela 
mișcare.

La uzinele Călan
In ace'aș spirit înalt ș< de ci

dru sărbătoresc s’a desfășurat a- 
dunarea și la uzinele din Căiao, 
unde a luat cuvântul înmânând 
sindicatului drapelul pr ducțlei 
tov. Șt. Nistor, președintele Con- 
șlliului Județean Sindical — Deva 
și Drăgol Anton din Comitetul 
Județesn Deva al P. C. R.

La Crlșcior
La Cr șcior, adunarea a fost 

desch să de tov. Pieșa Gheo.ghe, 
președintele sindicatului minier

Intr’o almoaftră plină de entu
ziasm a avut loe ia 23 ianuarie 
a, c. la Ctgii, unificarea celor 
două org. de tineret muncitoresc 
U. T. M. șl U. T. S.

A luat cuvântul tov. Gulari din 
partea U. T. S, și tov. Mâlăescu 
din partea U. T. M. care sco
țând în evidență importanța unl- 
fi.ârll tineretului muncitoresc, au 
arătat că se creată în felul a- 
cesta o mare forță, care va fi 
în slujba poporului, P'ntru con
solidarea tinerei noastre demo
crații, pentru coosolidarea Re
publicii Populare Române.

Di-pă alegerea noului comitet, 
masau compactă de tineri s mani- 
f stat pe străzile C. girului, pen
tru conducătorii clasei muncitoare 
șl ai Republicii.

Coresp. G. I.
*

In ziua de 24 ianuarie a. c. 
In o așul Orăștle a avut loc Intr’o 
atmorfeiă Inllțătoera, încadrarea 
llnentor U. T. S.-lșfl î i U. T. M.

Reuniunea a avut loc In sala 
f stivă a Sindicatelor Unite, la ca
re au participat peste 2oO tineri.

După Intonat ta „Intirnuțlona- 
lti“, tov. O’rea din partea org. 
locale U. T. M., arată Imporianța 
grupării t ne etulul muncitoresc 
Intr’o slngnă organizație, dând 

în prezența tov. arvrilă Veșcan, 
secretarul general al Uniunii Ml 
clere, Jula Iosif, instructor al 
Uniunii Miniere șl Oprita lultu 
delrgit al Consiliului Județean.

Dună îrmânana d-apelului de 
produc) e, de către trv Opilșa, 
care a vorbit desp.e munca sin
dicală, sarelnlie șl realizările din 
câ npui muncii la m'nele din Țara 
Moțuor, a luat cuvânlui tov. G. 
Veșcan, făiând un istoric ai lup
telor duse în trec, t, arătând msrile 
realizări la care sm ajuns șl vo blnd 
comparativ despre starea de în- 
robir- In care „d mocruțlile do
larului" caută să ducă muncitori
mea din țările lor, tendințe împo
triva căreia forțele muncitorești 
de pretutindeni se ridică la lup'ă
— cum e în G'ecia, Frarța, etc
— tov. Veșcan a cerut minerilor 
din Munții Apureoi tă facă zid 
în jurul C. G. M. șl a Pa tidului 
Muncitoresc Român, pentru du- 
ceiea Iz Ind ponire și pe mai 
departe a sarcinilor lor.

«
Asemenea msnifestațiunl și a- 

dunări au mii avut loc la Teliuc, 
Gh-lar, C. M. C. Ci.gr, Prefec
tura Deva, etc,, peote tot massele 
de salarlațl arătâ du-și h târârea 
lor de a muncii tot mal mult pen
tru rid .*area Republicii noastre 
Populare spre forme mal supe- 
îioa e.

Citiți șl răspândiți
„ZO»I NOI" 

astfel putința de a merge spre 
mari rtalfsârl pentru blntle intie- 
gului popor m> n tor.

Dm partea U. T. S. a iuat 
cuvântul tov. Guhcl, eare 
manifestat bucuria față de acest 
măre) act de unire „r.eotru bi
nele și viitorul noslru* cum în
cheie vorbitorul.

Din pi'tea județene! U. T. M. 
iov, Mrlâttcj a irit tineretului 
unificat, spor la muncă.

S’au împărțit ap I cara te urel 
serii de tineri, după care în- 
tieaga asistență s’a înculonat, în 
fiunie cu fa' far», marlbetâ d pe 
stiăzile urașului pmt uU. T. M., 
pentiu regimul d>m>.iat pentru 
Republica Populară Rr mână.

T.b.rlu (Jian, co esp.

La Dobra ; luat ființă 
o b. igedă de tineri 

voluntari
Tineretul muncitor sc, pătruns 

de înalt patr'otism a Ințrles che
ma ta prutru a se Intcla în munca 
voluntară prntru reconsiru (ia ță
rii, formâ'd din ce !n ce mal 
multe b'igâzi de rscorat u ție.

As fel, ta D >bra, în z ua de 25 
Ianuarie a. c. s’au putjb zcie unei 
brigăzi dr reconstrucț e, foi mat* 
din tinerii d n I. a it te.

Cu actas ă rv az < luat cu- 
vâutul t v. J > gc Pzui din par
tea j'jdeț^n. i U. T. M șl tov. 
Zu.nonua M h • i d o p -rt- a P.C R., 
c«ie aia*ă n ă ț ie sîrclril ce ttau 
în f - ța tine ctuiu-, csrc ti<.bu>esc 
diS; la b m sfîrș t, pentru a se 
putea atinge cât mai cuiâ^d un 
i ivel dt trai pe ca e-l m rnă po
porul mundtor, ptntru dezvolta
rea dtmjcraț el pop 1 ,rt, pentru 
lut r.iea Republicii Populare Ro
mâne.

Coretp. Crlțurt loan

Deschiderea școlii de 
cadre U TM. la D >bra
La 27 lan iaric a. c. a luat f mță 

In comuna D. b'a o școală de 
cadre U. T. M. în care unerii din 
plasa D bra îșt vor îi sjșI invs,ă- 
tura Mt'x stă- Lemnutâ.

Dela Oficiul Economic 
Județean

Oficiul E.onomic J dețesn a- 
duce la den iștința ceotre or, coo
perativelor ți tuturor instituțlunl- 
ior dm j id (ui Hmedozra că sunt 
obligate să declare acestui Oficiu 
toate stocurile de alimente ți ar
ticole rați utilizate (cereale, ulei, 
zâhar, etc), ce dsțln d n distribu
țiile anterioare.

Celor ce nu se vor cor forma 
in termen de 5 zile dela apariția 
prezentului comunicat, 11 se vor 
dresa acte pentru sabotaj econo
mic. Toate declarările vor fl ri
guros urmărite.

COLONIA CEANGĂILOR DEVA 

PL'BUCAȚIUNE
Se aduce la cunoștința celcr 

interesați că l.> 22 F b i arie s. •. 
ortle 15 va avea i<•_ ir. localul 
școalei prtm’ie a c ciilCeargiii 
Noi din Deva, srepdana minei 
de piatră dn B jin proprietatea 
composesoratului Coloniei.
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COMITETUL CENTRAL 
al sindicatelor poloneze a protestat împotriva 

încercărilor anglo-americane de a fărâma 
unitatea Federației Sindicale Mondiale

Cuvântarea tov. Alex. Drăghici

Comitetul Central al sindi
catelor poloneze a protestat 
prirtr’o rezoluție împotriva în
cercărilor anglo-americane de 
a fărâma unitatea Federației 
Sindicale Mondiale.

Federația Sindicală Mon
dială a obținut până In pre
zent numeroase succese în 
lupta pentru pace, lichidarea 
vestigiilor fascismului și res

Este timpul ca partidul laburist 
să înțeleagă că Bevin devine 

o primejdie pentru Anglia
— a declarat Deputatul laburist Zilliakus —

Deputatul laburist Zilliakus 
a rostit un discurs In care a 
declarat:

Este timpul ca partidul la
burist să înțeleagă că Bevin 
împărtășește cu Churchill fa
natismul și că Bevin devine 
o primejdie pentru Anglia.

Organizația partidului labu
rist și secțiile sindicale tre- 
bue să înțeleagă, că munci

Problema controlului energiei atomice
trebue căutată în propuneri reale Și nu 
în planul nord american complect ireal

Declarațiile făcute de Gromîko la 0. N. U.

Comisia pentru controlul e- 
nergiei atomice de pe lângă 
Organizația Națiunilor Unite 
a continuat discutarea propu
nerilor Uniunii Sovietice, in 
legătură cu controlul Interna
țional asupra materiilor folo
site la producerea energiei a- 
tomice.

Ministrul României la Budapesta, 
tov. I. Vințe, a remis președintelui Re
publicii Ungare scrisorile de acreditare

Ministrul României la Buda
pesta, tov. I. Vințe, a remis 
președintelui Republicii Un
gare scrisorile de acreditare 
semnate de Prezidiumul Re
publicii Populare Române. Dsa 
a exprimat simpatia Republi
cii Populare Române față de 
democrația ungară.

D. Zoltan Tildy, președin
tele Republicii U’ gare a răs
puns spunând că popotul ma-

ZORI NOI 
primește mică și mare 
p u b I icitate

Anunțurile se primesc la 
administrația ziarului in 
localul Prefecturii 

tabilirea mișcării sindicale din 
Germania și Japonia.

Comitetul Central al sindi
catelor poloneze stigmatizează 
în special Federația Ameri
cană a Muncii care fiind sub 
influența imperialismului ame
rican, se străduește să sfar
me unitatea sindicală din An
glia și Franța.

torii britanici nu vor Intra în 
război alături de capitaliștii și 
imperialiștii americani, împo 
triva muncitorilor din Europa 
și din Uniunea Sovietică. Ma- 
ssele largi ale mișcării labu
riste și sindicaliste britanice 
trebue să se trezească și să 
schimbe politica externă îna
inte de a nu fi prea târ
ziu.

Luând cuvântul cu acest 
prilej delegatul sovietic Gro
mîko a subliniat că platforma 
unei înțelegeri in problema 
controlului energiei atomice 
trebue căutată în propuneri 
reale și nu in planul nord- 
american complect ireal, 

ghiar a primit cu bucurie în
făptuirea Republicii Populare 
Române.

Comunicat asupra ședinței
Biroului Informativ al celor 9 Partide Comuniste

(Urmare din pag, 1)

tori ai organului de presă al 
Biroului Informativ — ziarul 
„Pentru pace trainică, pentru 
democrație populară".

Biroul Informativ a căzut 
de acord asupra următoarelor: 
întrucât redacția provizorie, 
care a fost înființată pentru 
publicarea materialelor consfă
tuirii celor 9 partide comu
niste și a îndeplinit misiunea, 
se va organiza un coiegiu

Urmare din pag. 1-U

singur partid, clasa muncitoare 
va putea să facă mai ușor fa|ă 
asalturilor imperialismului, va pu
tea să apere mai bine Indepen
dența popoarelor proprii.

Caracteristicile P. U.M.
Partidul Unic Muncitoresc, a 

cărui denumire va ii stabilită de
finitiv la congresul care va avea 
loc in cursul lunii Februarie la 
București, nu este un oarecare 
partid. Ei este un partid al cla
sei muncitoare care se inspiră din 
teoria marxistă-leninistă care ii 
slă la bază, el se Inspiră dlu Învă
țămintele merilor înaintași, Mari, 
Engels, Lenin, Stalin.

Să ne însuși'i Statutul 
Partidului

Pesta câteva zile probabil va 
II dat publicității statutul Parti
dului Unic Muncitoresc care va 
oglindi scopul, sarcinile, va arăta 
cine poate să facă parte din P. 
U.M. ți In acela* timp va arăta 
și sarcinile de bază ale membri
lor de partid. Va arăta care sunt 
drepturile membrilor de partid 
dar In acelaș timp va defini și 
datoriile membrilor de partid. 
Desigur că acest statut va trebui 
adânc prelucrat, adânc dasbătut 
șl însușit de toți mebrii P. U. M,

De felul cum vor cunoaște sta
tutul, de felul cum vor cunoaște 
drepturile, obligațiile și sarcinile

Alegerea Comitetului Județean 
al Partidului Unic Muncitoresc

(Urmare din pag. 1)

Deschiderea ședinței
In aplauzele asirt»ntel tovară

șul DANCU PETRU a d.schis 
șadința arătând pe scurt modul 
strălucit în care au decurs lu
crările de unificare și prelucrare 
a platformei, D sa a sublinat în
deosebi însuflețirea și entuzias
mul unanim cu care au fost a- 
leși atât delegații la adunarea ju
dețeană P. U. M. cât și cei pen
tru congresul general pe t«ră.

Alegerea noului comitet
Tov. Virgil lonescu, înfățișează 

ap»! principalele ceracteristiclale

permanent de redactori din 
reprezentanți ai celor 9 parti
de comuniste.

S’a aprobat următoarea 
compunere a colegiului de re • 
dactoii: Biro Z, Buican A., 
Vodă Pecsa B., Hentges P, 
Garsici M., Grigorian V., Zi- 
cherl B., Paeta D., Finkelstein 
1., Halacev H., Ș fmilov N„ 
fudin P (redactor-șef).

Publicat in ziarul „Pentru pace 
trainică, peiitru democrație popu
lară» Nr. 3 (6) cu data de 1 Fe
bruarie 1948. 

lor, in aceeaș măsură membrii 
P. U. M. pot să le facă fsță, *n 
aoeeaș măsură ei pot să combată 
din toate puterile pe dușman.

Să lichidăm influența de 
clasă a dușmanului

Noi am realizat succese poli
tice importante dar cu toate a- 
ceste succese, influenta de claaă 
a dușmanului se resimte Încă pu
ternic tu toate domeniile, direct 
și indiract. Pentru a fi in stare 
ca săi combatem, se impune ri
dicarea teoretică a membrilor de 
partid, combinată cu practica re
voluționară de flecare zi, Numai 
astfel, un membru de partid poete 
să joace rolul de luptător, poate 
să-și facă datoria pe care i-o im
pune conștinfa sa de clesă și pe 
care i-o impune conștiința de 
partid.

Să fim vigilenți împotriva 
dușmanilor care vor să se 

strecoare în Partid
Tov. Virgil lonescu dând citire 

sarcinilor vorbea despre schim
barea comitetelor de plasă, or
ganizații, acolo unde unificarea 
incă nu s'a perfectat. In corn- 
plectarea reorganizării se impune 
in primul rând aplicarea vigilen
tei de clasă. In alvg1 rea condu
cerilor de organizații, aarclna 
noului comitet județean este de 
a aplica această vigilentă, de a

Partidului Unic Muncitoresc — 
instrumentul de luptă al clasei 
muncitoare — trasând și sarci
nile ce stau în fața membrilor 
noului partid, sarcini menite să 
lichideze grabnic ultimele greu
tăți economice în care ne mal 
aflăm, să consolideze regimul de 
democrație populară șl să mă
rească pașii poporului nostru în 
drumul spre socialism.

In aplauzele și ovațiile însu
flețite ale asistentei, d sa pro
pune apoi lista comitetului jude
țean al F. U. M. care are urmă
toarea componentă i Duduia An
drei, Florian Simion, Dancu Pe
tru Săbău Oliver, Drăgoi Anton, 
Florea Simion, Marton Richard, 
Vasilie Florfca, Buda Ion, Budal 
Francisc, Tontfci Mlhai, Vlad 
Alexandru, Șuteu Vasile, Ilinca 
Torni, Patache Ștefan, Muntol 
Simion, Bucerzan Vasile, inginer 
Constantinescu Const, Mlhăilescu 
Aurel, ing. Crivinaru P., S&bău 
Gh., Dragomlr Eva, Ifrim Florica, 
Ardeleanu Victor, Cărbunaru V., 
Bozdog Aurel, Moldovan Fran
cisc, Basch Emerîc, Biro Ernest.

Componenta socială a comite
tului ecte următoarea : 16 mun
citori, 8 funcționari, 5 intelectuali, ■

A luat apoi cuvântul tovară
șul Drăghici a cărui cuvântare 
începe în pag 1 precum și nu
meroși tovarăși din centrele in
dustriale care în numele organi
zațiilor respectiva șl-au luat an
gajamentul de a lupta pentru în
tărirea P. U. M. și a R. P, R, 

ridica clemente muncitorești iu 
iu mediul sătesc elemente care 
fac parte dlu țărănimea săracă.

N’au ce căuta în P.U M. chia
burii, speculanții, elementele du
bioase, n'au oe căuta elementele 
care nu prezintă nici uu fel de 
garan(ie politică.

După perfectarea reorganizări
lor, după ce Congresul va alege 
conducerea centrală a Partida 
lui, va trebui ca toate torțele 
partidului nostru, ale Partidului 
Unic Muncitoresc să fie mobili
zate pentru a face fa(ă sarcinilor 
care stau in iata noastră. Va ii 
o mobilizare de ior|e pentru a 
strânge întreg poporul alături de 
noi pentru tndip intre a acestor 
sarcini. Ele aunt mari și de felul 
cum vom ști să muncim polițe* 
cește, vom putea ca aă dăm via
bilitate acestui instrument al cla
sei muncitoare vom putea aâ 
atragem masiv întreaga clasă mun
citoare alături de P. U. M., aă 
atragem țărănimea săracă spre 
Partidul Unic, aă atragem toata 
păturile nevoiașe alături de P. 
U. M. șl astfel să pornim cu 
pași mai mari, mai siguri către 
realizarea altor sarcini care ne 
vor duce la Începutul construiri 
sacletății sociali te in (ara noastră.

Odată cu alegerea comitetului 
județean P. U, M., comisia mixtă 
județeană și-a terminat mandatul 
și odată cu ea și-au terminat 
mandatele șt toate celelalte ce- 
mlsiuni mixte care au fost aleea 
pe plășl, organizații ș. a. m. d.

In fa(a nouți conduceri jude
țene stă sarcina grabnică a er- 
gani zării imediate pe plășl, a pu
nerii la punct a tuturor organe
lor de conducere.

De felul cum vom ști să Be 
facem datoria fiecare dintre noi 
față de clasa noastră, fată de 
martie nostru partid depinde oa 
lntr un timp cât mai scurt să 
terminăm cu toate aceste greu
tăți, să punem baze de jos șl 
până sus organizației noastre de 
partid ca în momentul când se 
va tine congresul, toate organi
zațiile de sus și până jos să lin 
capabile să mobilizeze membrii 
de partid pentru a face fată mă
rețelor sarcini care stau in fata 
noastră.

A

♦

13 generali
ai Kuomintangului 

făcuți prizonieri 
de armata Populară Chineză

SHENSI. — Armata popa- 
lara de eliberare, cire op«- / 
rează în Manciuria, a zdrobit' 
încă o divizie a forțelor Kue- 
mintangului — a patra în iar
na aceasta.

Orașul Hsinlietun, un punct 
strategic important la frontiera 
provinciei Jchol, a fost cap
turat de armata populară de 
eliberare,

in ultimele patru luni, pier
derile Kuomintangului pe froi- 
tul Shensi-Hopei au fost de 
55,600 oameni. Au fost luați 
prizionerl și 13 generali.

imprimeria județului Hunedoara Deva 797—..-47.


