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NECESITATEA UNUI FRONT
AL DEMOCRAȚIEI POPULARE
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Forțele democratice suot în măioră 
să respingă orice încercare care ar amenința pacsa 

„Nimeni și nici o forță nu poate să împiedice marșul 
forțelor păcii, marșul popoarelor spre libertate ș pace“

— a declarat tov. GH. GHEORGHIU-DEJ în fața sutelor de mii de cetățeni 
care au întâmpinat sosirea delegației guvernamentale în Capitală

?»l»T-ti & sosit in Capitală, InHpotn 'u-sa deli» Moscova, de
legați» guvernului român cure a semnat Tratatul de prietenie, 
coleborure și asistentă mutuală cu Uniunea Sovietică.

O imensă mulțime adunată in fața gării Mogoșoaia a în
tâmpinat cu entuziesm înalții demnitari înapoiatl din Capitala 
Uniunii Sovietice.

Primit cu aplauze nesfârșde, 
d. Dr. Petru Groza, președintele 
Consiliului de Miniștri, a vorbit 
despre însemnătatea istorică a 
tratatului de prietenie, colabo
rare și asistentă mutuală încheiat 
cu Uniunea Sovietică, amintind 
celor prezențl, că pentru desă
vârșirea și îulărirea acestei a- 
liitițe, pentru consolidarea re- 
£ molai de democrație populară 
și întărirea Republicii Populare 
Române, suntem datori să mun
cim fără preget și fără întreru
pere să fim un factor activ al 
păcii.

Cuvântarea 
tov. Gh. Gheorghiu Dej

In ovațiile însuflețite ale mul
țimii, a vorbit apoi tovarășul Gh. 
Gheorghiu-De j, ministrul In
dustriei și Comerțului, secretar 
General al Partidului Comunist 
Român, care a spus între altele:

Acest tratat este menit să 
asigure- țării noastre indepen
dență națională și suverani
tatea Statului împotriva tutu- 
r®r provocatorilor de război. 
Acest tratat este o dovada a 
puterilor nemăsurate ale for
țelor democrației, este o do
vadă a puterii mărci și pu
ternicei Uniuni Sovietice, a 
democrațiilor populare.

\u ameninț.i acest tratat 
fie nimeni. Xoi privim u 
încredere viitorul. N’au de
cât, provocatorii de război- 
să ațâțe; Forțele democra
tice, popoarele iubitoare dc 
pace șj libertate sunt în mă
sură nu numai să prevină 
dar să respingă orice încer
care de oriunde ar veni ea,

— Continu«r« In pag. 4 t —

Oamenii muncii

IhîCHEEREA
DE ALIANȚĂ

Comitetul Executiv al Confs- 
derațki Generale a Muncii, în 
numele muncitorilor din întreaga 
țară a trimis Consiliului de Mi
niștri o telegramă iu care salută 
cu multă bucur e semnarea tra
tatului de prlet» nie, calaborfnj 
șl asistență mutuală între Rotnâ 
nia și Uniunea Sovietică.

Inclietirea tratatului de a 
Hanță româno sovietic — spu
ne între altele telegrama — 
deschide noui perspective de 
dosvoltare poporului român 
Oamenii muncii din România 
sunt convinși, că acest tratat 
le va da posibilitatea să-și

GH. GHEORGHIU-DEJ

din România salută cu bucurie

TRATATULUI
CU U. R. S. S.

desfășoare în pace și liber
tate munca lor plină de avânt 
pentru reconstrucția țării și și 
iau angajamen ut să mun
cească cu râvnă în toate di
recțiile pentru ridicarea ni
velului de trai al tuturor ce
lor ce munesse “ 

Acțiune i de muncă voluntară se intensifică la Deva 
Sâmbătă și la chemarea Uniunii Tineretului Muncitoresc 
Dummeca ostași, muncitori, intelectuali și țărani
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„Amabilul compatriot"
Sub Eceariă blntvoitoare 

apreciere cu iz de reclamă 
copios plătită, un ziar reac
ționar din Chlctgi.— acrts 
In limba română — ne pre
zintă pe John Tincu, ni a 
nnfacturist și financiar, u- 
nul dintre cel 49 mii de 
industriași șl capitaliști al 
Amerlcit.

„Prin muncă, stăruință, 
economie și mai ales cu
rs j și abilitate „adaugă tex
tual .Libertatea* trib na 
trustmanilor români din 
Chicago — mai alea prin 
.abilitate" subliniem noi, — 
folodnd cu stăruln{ă ocazia 
bine venită prin războiul 
din urmă, și-a investit eco- 
Domla in câteva Întreprin
deri cu prcoaupări evoluând 
până la „interesanta" sa a- 
facf re pentru sporturi din 
Ssnta Monica - California, 
care i-au adus notorietatea 
și opulenta de privilegiat tn 
mâinile căruia, chipurile du
pă fițuica respectivă, sunt 
destinele omenirii. Șl aici

M. Mih.

(Continuare in pag. 4-a)
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încasările Statului pe luna Ianuarie au sporit cu 25,12%
înfrățiți în munca de reconstrucție alături de tinerii muncitori 

fflLHHL lucrat VolwHKTtaMl - la.
Județul Hunedoara a depășit cotele 

ț de încasări prevăzute pe Ianuarie
ASANAREA TERENULUI „BALTA SĂRATĂ1*

Eforturile depuse de Ministerul 
Finanțelor pentru sporirea veni
turilor Statului, în scopul echi
librării bugetului pe exercițiul in 
curs și in acest mod a asigurării 
stabilizării monetare, au dat re
zultate frumoase la incasăule din 
impozita pe luna Ianuarie.

Astfel luna Ianuarie a adus 
Statului un venit total de 12 mi
liarde 165.137.462 iei, din cari 11 
miliarde 306.137.462 lei venituri 
diferite de natură pur fiscală, pro
venind din imoezite și taxe și 859 
milioane lei din excedente regiilor 

autonome și ale instituțiilor cu 
bugete proprii.

Sporul do încasării in luna lan. 
față de Dec. 1947, când se rea
lizase un total de 9 miliarde 
687 321 436 lei este de 25,12%.

In ceeace privește județul Hu 
nedoara, Ministerul de Finanțe a 
stabilit pentru luna Ianuarie un 
plafon de încasări de lei 185 mi
lioane, care a fost depășit, rea- 
liz&ndu se din încasări suma de 
lei 191 636.810, iar față de în
casările din luna Dec, 1947 s'a 
realizat un plus de 66.442 170 lei j

Spiritul muncii voluntare de reconstrucție a patriei noastre, ia pro
porții din ce in ce mai mari, cuprinde din ce in ce m«i mult massele popu
lare și in spacial tineretul.

De mare importantă eBte faptul că acsastă muncă este întrebuințată in 
rezolvarea nevoilor acute, și înlăturarea urmelor lăsate de război.

Un focar de infecție va fi 
desființat

In orașul Dc\7i, una din 
cele mai uregnte probleme 
dc rezolvat, este asanarea te
renului de sul'. Cetate, numit: 
„Baba Sărata’ care pc lân
gă faptul că din cati’.i băl
ților nu avea nici-o întrebu 
ințare, în anotimpul călduros 
era un focar de infecție, un 
azil pentru milioane de țân- 

ț; fi* și insecte dăunătoare, 
constituind un mare pericol 
pentru sănătatea pubiică.

'Asanarea terenului, e-.nstă 
în săparea unui < m il de 
scurgere în lungime dc 500 
metri, desfundarea canalului 
ce duce la Mur«ș în lungi
me de 1,5 kni.> umplerea 
bălților cu pământul din ră
dicaturile de pe teren și res
pectiv nivelarea.

Oamenii conștienți răspund 
cu entuziasm la chema

rea U. T. M.
I i'. M.-ui n ii 1. dilate 
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pat o porțiune de ’m.
șam.

I. BRANE K
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l'.ste voi ba de cele don 1 
>ilme 1 are au rulat sapta 
mâna trecută la < meiiiato 
graiul „Progresul". Primul 
„Destinul unui ocnaș” (Vait- 
trin) și al doile a „S ilut Mos
cova”.

Iu aceste filme- publicul 
simte* că se vorbește diimIouh 
lumi care se* contrazic , pen 
tru că una reprezintă des
compunerea. iar c ealaltă via
ță, viitorul.

„Viața unui ocnaș” promo- 
veaza arta descompunerii și 
a putrefacției, tocmai pen
tru că nu vorbește limba ce
lor patruzeci de milioane ue 
francezi. Nu vorbește limba 
enciclopediștilor. a eroicilor 
comunarzi sau niaquisarzi. 
Nu vorbește limba revoluți 
ei franceze și a tradiției ele 
lupta pentru libertate.

Filmul acesta este arta ce
lor „două sute de familii”, 
magnați ai trusturilor; france 
ze, care au renunțat de tot
deauna la independența lor, 
devenind vasalii imperialiști
lor americani.

.„Salut Moscova” este un 
film sovietic, dar vorbește 
limba română și este just sa 
vorbească limba română pen 
trucă prin ea popoarele li
bere sovietice vorbesc libe
rului popor român El ar 
putea să vorbească limba ori
cărui popor iubitor de mun
ca, progres, viață fericită și 
libertate. „Salut Moscova 
este înțeles în oricare parte* 
a lumii, pentrucă reprezintă 
arta celor două sute de mi
lioane de oameni care prin 
munca lor sunt un 'perma
nent exemplu al luptei ne
clintite într’un viitor fericit 
al omenirii, rămânând mereu 
în fruntea luptei dusă împo
triva lagărului imperialist in
stigator la războaie.

Privind filmul francez ai 
impresia că asiști la parada 
funcționarilor corupți, a fe
meilor de moravuri ușoare 
profesioniste sau neprofesio- 
niste, a hoților, tâlharilor și 
asasinilor cari într’o acțiune 
confuză vor să se jefuiască 
reciproc, vrând să se răzbu
ne pentru motive necunoscu
te, stăpâniți de o demență 
atotcuprinzătoare, ajunși Î11 
situații atât de complicate, 
din care, după chiar conclu
zia filmului „numai providen-

EXPOZIȚIA DE FOTOGRAFII TURISTICE 
a Consiliului Sindical Valea Jiului

dalbert, cu lucrarea 
munți”, iar premiul II de că
tre ing. Kiss Iosif, cu lucra
rea „Ceață de toamTiă” și 
de către Schidek Adalbert, 
cu lucrarea „Piscuri pe vâr
ful Peleaga (Retezat).

Vizitatorii și-au însemnat 
părerile în condica expoziției, 
exprimându-și satisfacția pen 
tru reușita expoziției meni
tă să popularizeze în masse 
aspectele pitorești ale mun
ților Văii-Jiului, insuflând do
rința de a-i cunoaște îndea
proape pentru satisfacțiile pe 
care le poate acorda viața 
liberă în mijlocul frumuseți
lor naturii.

In intervalul dela 25 Ia
nuarie -- 1 Februarie, a a- 
vut loc la Petroșani, o ex
poziție de fotografii turistice 
și vederi din regiunile pito
rești ale Văii-Jiului, organiza
tă de Secția Educație Fizică 
și Sport a Consiliului Sindi
cal Local.

Au fost expuse fotografii 
care au redat vederi din mun 
ții Parângului, munții Reteza
tului și Munții Vulcanului,- 
adevărate lucrări artistice în 
domeniul fotografic, executa
te de către turiștii din Valea- 
Jiului.

(Premiul I, a fost câștigat 
de către Tov. Feldman A-

Două filme, două
ța poale sa i si apt.'” (. a o o 
riginalitate de prost gir*, 
rotii principal renunța I 1 li 
bei late < a la un lucru cp. 
care n’are <e sa facă

Nici din întâmplare, nu g.i 
sești 111 acest lilm o singură 
persoană cinstită. pe <are un 
om 111 simțul moral nealte 
rat ar putea s’o considere <■■ 
xemplu demn <li- urm it

Se vede cusută cu ață al
bă intenția anumitor < ticuri 
care au inspirat [scenariul 
filmului, dela care spcctato 
iul cu mai puțina lârie mo
rală trebue să plece desnadăj 
duit, corespunzând tocmai in
tențiilor producătorului res
pectiv. Rămâne deci firesc, 
< <1 idealul filmului să cores
pundă numitei societăți re
prezentată ait 1 printr’o ex 
cronfiă altoita într’o prosti
tuată idealizată, vorbind în 
numele unei epoci caractere 
zată prin jaf și silnicii, pen
tru salvarea căreia chiar 
„intervenția providență” ră
mâne de prisos.

„Salut Moscova” este un

I

Conferința d-lui Cpt. A. Ivan despre 
S^eparfazureca de

producție în
Dumineca, 8 Februarie a. 

c„ a conferențiat în cadrul 
ciclului de conferințe orga
nizate de A.R L.U.S. Cpt. A 
lxan, tratând subiectul „Re
partizarea forțelor de pro
ducție în URSS; Căi de co
municație și transport.

In introducere conferenția
rul face cunoscut publicului 
moștenirea lăsată de țarism 
în domeniul economic.Și cum 
a înțeles U. S. ca pe baza 
nouii concepții socialiste, să 
reorganizeze economia țării, 
trecând apoi la scoaterea în 
evidență a realizărilor în do
meniul producției și a repar
tizărilor forțelor de producție 
pe bază de date reale: Saltul 
uriaș pe care l-a făcut Uniu
nea Sovietică în toate ramu
rile producției, o situează îu 
fruntea celorlalte state sub 
raportul economic.

Aceleași progrese, fără pre
cedent în vieața economică a 
unei țări, sunt obținute și în 
crearea mijloacelor și a căi-

, Pe

Cronica cinematografic*
I

lumi
momelii de i'riă aulenlii a ,ir 
l.i oamenilor „simpli ' nu 1111 
mai dm I nitine 1 So\ atica, 
ci din toata lumea unde sta 
păta ște dorința de libertate 
și progres. Filmul este para
da oamenilor integrii cu o 
moralii robusta ale iaiei iz 
voare ia aa alt- sunt munca 
iubirea tic patrie, dragostea 
de tot ccace este fremos 1 
nobil. Personagiile filmului 
sunt oameni plini de voioșie, 
de încredere în forț< le lor 1 a- 
re nu se gândea la ajutorul 
providență, căci st- ajuta sin
guri, atitudine fireasca în so 
cietatea soi lalista < are a eli 
berat omul de sub orice e - 
ploatare, lit hidâml cu acea
sta și încurcatele probleme 
psihologice și morale, care 
nu-și mai găsesc locul în te 
mele cinematrtgrafiei sovieli 
ce, exultând de viață și încre
dere in forțele ei creatoare.

(Părăsind ala de spettacol. 
omul simplu dela noi și a 
găsit exemple demne do ur
mat: sunt oamenii sovitti i.

Eugen Genad

I

U. SAS.
lor dc tran port: căi ferate, 
căi fluviale, căi rutiere* li
nii aeriene, etc.

Ca urmare a acestor rea
lizări încheie conferențiarul 
puterile revoluționare crea
toare ale acestei noui forme 
de vieață ale edificării so
vietice au ridicat regimul 
sovietic, nu numai la înălți
mea marilor forțe mondiale, 
dar au creat toate condițiuni- 
le necesare de a depăși ace
ste forțe, de a face din Uni
unea Sovietica cel dintâi stat 
din lume.

Strălucit 
noi, de a 
putere de 
și de a porni cu elan la ma
rea operă de reconstrucție,

îndemn pentru 
ne însuși această 
muncă creatoare

Insușlndu-șl noul spirit în muncă

Femeile democrate din Simeria 
prestează muncă voluntară 

la atelierele C. F. R.
Insuflețite de elanul cu ca

re munca voluntară mobili
zează femeile din întreaga ța
ră, în colonia ceferistă din 
Simeria, femeile Organizate 
în U. F. D. R„ și încadrate 
în brigada „Flena Pavel”. an 
efectuat doua ieșiri pe teren, 
totalizând 130 ore de muncă 
voluntară în atelierele C.F.R.

Femeile din Simeria vor

Campionatele Județene de Ping-pong
^Organizația Sportului Po

pular — Județeană DEVA— 
aduce la cunoștința grupă
rilor sportive din cuprinsul 
județean O. S. P. Hunedoara 
că în ziua de 22 Februarie 
a. c„, va avea loc în Deva 
Campionatul județean de 
Ptng—pong.

COLȚUL FEMEII 
33.500 posturi voluntar® au prestat femeile 
din Valea Jiului la încărcarea cărbunilor 

Adunarea județeană pentru unificarea 
organizațiilor de femei în Valea Jiului

Luni 2 Februarie aa , 1
avut loc in sala Cazinoului 
Muncitoresc, adunarea jude- 
țeana pentru unita.ir<‘a or
ganizațiilor de lemei din Va
lea [iubii, în asistența prici, - 
noi Ecaierina Bj-ezoianu, d< 
legala < omisivi central1* de 
unificare *

După alegerea pj-< zidiumu 
lui, trecânduse la ordinea de 
zi, prietena Brezoianu late 
o expunere a situației intern** 
și externe, după care se tn-c<- 
la raportul de activitate din 
care rezultă câ Î11 Valea Jiu
lui sunt 11.219 femei organi
zate, fiind prestate 34.500 po 
sturi voluntare la încărcarea 
cărbunilor și alte munci. Au 
lost ajutați I3.568 copii și 
11.000 pensionari cu aliine11- 
te și îmbrăcăminte, iar 9.800 
copii de muncitori primesc 
zilnic lapte prin organizația 
de femei.
JMenționându-sr activitatea 

brigăzii de muncă voluntar., 
„Ana Pauker” compusa di;i 
femeile organizației, se tre
ce în continuări- la predarea 
drapelului de producție fe 
meilor din Petroșani, deținut 
încă din luna August 19^7* 
de către femeile din Petr'la.

Q'recându se la. alegerea 
delegatelor pentru congresul

La Hunedoara a luat ființă
Brigada de reconstrucție „Ana Pauker“

Femeile din Hunedoara în
cadrate 111 U. F. D. R. au 
înțeles importanța muncii di 
reconstrucție și au format 
brigada de muncă voluntară 
„Ana Pauker" care activea
ză la Hunedoara

Activitatea brigăzii a înce
put cu un efecțiv de 50 de 
femei, prestându-se un număr 
de 480 ore voluntare cu un 
elan care îndreptățește ,aa- 
dejdiile care se pun în acti
vitatea de vntor a acestei brl-

presta și în viitor muncă vo
luntară cu efectivul mărit în 
brigadă, venind astfel în a- 
jutorul celor care activează 
în producție, pentru redre
sarea economică prin mări
rea producției și pentru con- 
soildarea Republicii Popula
re Române.

Coreps. A. BISTREAN

In acest scop fiecare gru
pare sportivă va organiza pâ
nă la 15 Februarie campiona
tul local femeninși masculin.

Primii trei clasați vor par
ticipa obilgatoriu la Campio
natul județean la Deva în zi
ua de 22 Februarie 1943. 

/

d<- unilKurc. au i<H alese r 
iman imitau* următoarele 
Dau Marin, Szigeti l'aateri 
na și ( rișan M.iria, după <a 
re sunt votate moțiunile a 
dresate ( omisiei < entrale 
penii u orgmtizarea U. F •

și l’rczidiumuhii Repulifi- 
< ii Foțjulare, ț»re< -im și t<»\. 
Ana I'auker, Ministru de 
Externe, prin care feim-ite 
din Valea fiului iși iau anga 
jamemul de a aduce in 
locui lor f<*meilc neorganir.ă 
te, inob.lizandu-le pentru nu 
tensificarea mun< ii in pi* 
du( ție.

După masă a urinat un jet 
iii al ariistic-culturid, dar d<- 
Secția de artă și cuhur* a 
.^indicatului ?ilin> r Fet» 
șani.

I. Herman oortsp.

A
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UNIUNEA FEMEILOR DEMO
CRATE DIN ROMÂNIA 

Filial t Deva
Organizează un ciclu de coti'* 

ferințe cu începere de Joi 12 
Februarie 1948 ora 17 la sala 
U. T. M. despre

„Tendințele cinematogra
fiei trusturilor american®" 
urmată de un program artistic.

Secția educație

gâzi d • femei animată de 
noul spirit față de muncă.

Coresp. Li A DAVlfcJ

Femei, muncitoare 
intelectuale și gospsdine 
Vicieri 13 Fib'uirie a o, ora 
d m are loc adunarea fjene-

„Mari» Sârbu“ la sediul

4
ralA a brigăzii de muncă toIub- 
tară 
sect. I si II (font Ufir)

FEMEI
pentru a ajuta la -«construcța 

țării noastre, pintru iniăriraa Re
publicii r.oas’r* Poculare vcrJ|i 
și înscriiț vă în br*gada volun
tară BMaria Sâibu“.

Impresiile publicului timi
șorean despre echipa de 

foot ball a U.F.H.-ului
In cadrul Diviziei Națio

nale B. seria IH-a, s'a dispu 
tat Duminica 8 Februarie la 
Timișoara matchul dc foot- 
ball între Electrica Firnișoa 
ra și l . F. II. Hunedoa
ra, unde oaspeții au dispus 
de localnici cu 2 -o.

Cu accsr prilej confratele 
nostru ,,Luptătorul Bănă- ’ 
țean” scrie: „.Echipa U. F. 
H. a arătat condiție fizică ex
cepțională, passuri precise- e- 
lan și omogenitate.

După părerea spectatori
lor, U. F. H.> cu forma ară 
tată, nu ar fi ultima în cla
sament nici chiar in Divizia 
Naționala A”.

Cooperativa PLESA Con
sfințiri din Gurabarza 
(fost consumul ,Mlcs“) 

caută spre imediată 
angajare un contabil 
autorizat. (D. p„et„lnți „ 
practică ia cooperație ) i i

I 
r



Peste 1.600 voluntari din Valea Jiulaî au muncit o zi la amenajarea șoselei

Pe șantierul național de muncă vo
luntară al liniei ferate Bumbești-Livezeni

Simțiadu-ae nevoia legării Văii Jiului cu Sud-Eatul țării prin Tg -Jiu, 

tacă in anul 1924 o > Început construirea unei linii ferate de joncțiune intre 
Bumbețtl-Gorj și Livezeni — Valeu Jiului, care ■ & deservească traficul de că
lători, Intre Ardeal și Oltenia.

Obligația școlilor In campania
contra tifosului

Ordin circular Nr, 622—1948

Timp de 20 de ani, — adică 
până la 24 Aug. 1944 — execu
tarea acestei llnlt a fost tărigă- 
nată, — pe timpul ailn'cil dom
nii a celui de al treilea Hohen- 
zollern lucrările fiind Întrerupta 
aproape complect.

După 23 Aug 1944, lucrările 
au luat un curs nou, de conti
nuă înviorare.

Ținând seamă că această cale 
ferată va avea menirea iu pri
mul rând de a înlesni transportul 
cărbunilor scoși din Valea Jiului 
spre Sud Estul târli $1 pe de altă 
parte va deservi traficul de că
lători și mărfuri, — Comlsiunea 
Ministerială pentru redresarea 
economică a declarat construirea 
Unici Eumbești—Llvezeni lucrare 
de urgentă, stabilind terminarea 
ei pentru data de 7 Noemvrie a. 
c. și totodată decrelând-o Șan
tier Național pentru muncă vo
luntară.

Muncă nouă — po șantie
rul dela Livezeni

pe acest șantier’ în partea 
Eivczenilor au muncit volun
tar in ziua de 8 Februarie a. 
c., peste i ,6oo de voluntari, 
«lunca având drept scop a- 
menajarea șoselei I.ivezem 
Bumbești pe o distanță de 
15 km. pentru a ușura trans
portul de materiale.

încă din zorii zilei’ în gara 
Livczeni au sosit trenurile 
cu voluntari’ muncitori,

ASANAREA TERENULUI „Balta Sărată11
Urmare din pag t-a

In urma unei mobilizări 
făcute de U. T. M. Dumini- 
oa 8 Februarie, brigada de 
reconstrucție ,,Gh. Gheor- 
ghiu Dej” din localitate,’ îm
preună cu elevi și peste 250 
ostași, din Reg. 3 Transmi
siuni și grăniceri din locali
tate, dela colonel la soldat- 
cu lopeți, târnăcoape și roa 
be, s’au încolonat în fața se
diului Org. Județene U. T. 
M. de unde au plecat în frun
te cu muzica militară, drape 
Ie roșii și tricolor, cântând’ 
strigând lozinci, spre șantie
rul de muncă.

Pe șantier — înfrățiți 
în muncă

Pe șantier, munca s’a des
fășurat cu un entuziasm înăl
țător. Ofițerul, alături de 
muncitor, intelectual și sol
dat, s’au înfrățit în munca de 
reconstrucție pentru binele 
tuturora:

întregul șantier era un fur
nicar de oameni, care mun
ceau cu o intensitate uimi
toare. Canalul de scurgere 
până la Mureș în lungime 
de 1,5 km. a fost terminat 
de curățit în timpul record 
de 2 ore, cu toate condițiile 
grele de muncă. Dâmburile 

ostași și tineret din Valea Ji
ului și ceferiști de pe tra
seul Simeria-I.upeni- precum 
și cele 20 camioane și 150
< cruțe achiziționate pentru 
transport

Dela I.ivezeni la Cârligul 
Caprii (22 km. dela Petro
șeni) s’au putut vedea mun-
< ind pe cele 10 șantiere în
ființate, așa cum nu se mai 
muncise acolo: muncă noua.

înfrățiți în munca de ridi
care a țării

Erau acolo ,50 tineri dela 
Școala de cadre a Județenei 
Valea-Jiului a U. T. M.’ vo
luntari dela ,,Viscoza” și R. 
A. T. A.’ 160 elevi ai școlii 
de conductori minieri’ func
ționarii primăriei orașului lJe 
troșeni in frunte cu primarul’ 
145 soldați și ofițeri dela de
tașamentul ( F. R. și dela 
Reg. 1 Care de Luptă și al
ții. Mai jos, vocile celor 67 
U. T. M.-iști dela Vulcan’ a 
celor din Petroșeni și a ce
lor peste 50 elevi și profesori 
ai Școalei Technice Indus ri
ale din Petroșeni’ concurau 
cu zăngănitul lopeților.

iLa sectorul 8> în cântecele 
pline de vioiciune ale unui 
acordeon au lucrat 82 elevi 
și profesori dela liceul din 
Petroșeni iar în alte sectoare 
400 muncitori dela serviciul 
L. S. și alte servicii C. F. R b 

de pământ deveneau din ce 
în ce mai mici sub loviturile 
de târnăcop, iar bălțile dis
păreau parcă nici n’ar li fost.

întregul canal proectat s’a 
terminat, urmând ca în vii
tor să se facă taluzai-ea.

Așa a continuat munca 
până la ora 13, când volun
tarii s’au încolonat și au ma
nifestat pe străzile orașului 
pentru reconstrucție, pentru 
guvern, pentru Republică. /

Oameni care au dat 
exemplu în muncă

In timpul muncii, s’au evi
dențiat din partea Armatei 
cpt. Matei Gh. care a fost un 
exemplu de muncă pe întreg 
șantierul, precum și frunt. 
Schneider Iosif, serg. Roșcu- 
leț, serg. Viționescm ș. a..

Dela brigadieri s’au evi
dențiat Mârșu Voicu, Petro- 
ga Gh. Licher, Codi-eanu V. 
și alții, care au muncit intens 
în apă, în condițiuni foarte 
grele.

Munca va continua în tot 
timpul liber, în fiecare Dumi
nică brigadierii, elevii tinerii’ 
militarii și toți oamenii con- 
știenți de importanța acestui 
șantier, vor munci voluntar 
pentru terminarea lui.

Și în curând va fi gata!.
I. Branea.

250 muncitori și funcționari 
dela diferiți într< prmdei 1 și 
peste 150 țărani din < om. Li- 
vezeni.

Noua linie ferată deschide 
Văii Jiului largi perspective 

de desvoltare
iS’au înfrățit in ,u < as. 1 

munca voluntara de fo|os ob
ștesc oamenii muncii din toa
te sectoarele din mine ate
liere, birouri, ogoare cu 
ostași, elevi și profesori, 
întreg poțxirul Văii Jiului 
fiind reprezentat’ realizând 1- 
se amenajarea șoselei pe: o di 
stanța de 15 km

A fost o munca încordată’ 
prestată < 11 conștiință și 
ale cărei roade se vor arăta 
curând, când Valea Jiului a- 
vând stabilită legăturii di 
rectă cu Sud-Eslul țârii’ va 
căpăta o înflorire așa cum 
o dorește întreg poporul mun 
citor din accasiă țară.

*

Duminică 1 Februarie a 
c., 1.800 muncitori, țărani, 
ostași, ceferiști -?i tineri din 
Tg. Jiu au muncit voluntar 
la amenajarea șoselei.

I. Herman coresp.

In cadrul sărbătoririi tratatului de alianță cu Uniunea Sovietica 
Salariații Uzinelor I. M. S. Hunedoara și-au luat angajamentul 
să dea un avânt și mai puternic întrecerii 
âax prodiiciie

— Inmânarea drapelului producției secției Siemens- Martin —

I-IUNEDOARA. In zi
ua de 6 f ebruarie a. c.» în 
sala Casinoului Muncitoresc 
al uzinelor I. M. S. din Hu
nedoara a avut loc o mare 
adunare a salariațiloracestor 
uzine, pentru sărbătorirea 
semnării tratatului de priete
nie, colaborare și asistență 
mutuală dintre Republica Po
pulară Română și Uniunea 
Sovietică’ cu care ocazie 
s’a înmânat și drapelul de 
producție secției Oțelăria Sie 
mens Martin’ ale cărei echi
pe s’au evidențiat în îndepli
nirea programului ]or de pro
ducție..

A luat cuvântul, salutând 
în numele muncitorilor dela 
I. M. S. Hunedoara semna
rea Tratatului- tov. Budău, 
din comitetul sindical.

Prezentând raportul de 
activitate pe luna Ianuarie 
tov. Budău a subliniat realiză 
rile muncii depuse în. cur
sul lunei de către muncitori
mea și tcchnicienii acestor 
uzine, iar tov. subing. Li- 
viu Săbău, responsabilul co
misiei de producție a ară
tat însemnătatea întrecerilor 
în îndeplinirea programelor 
de producție.

Tov. Moise Tudor dela U- 
niunea Metalo-Chimică a vor 
bit despre însemnătatea tra
tatului semnat de România

Onor Ministerul 1 ducațici 
Naționale, Direcțiunea lnva 
țainâutului primar’ in ordi
nul Nr. 27.863 1948’ dat
de Iov., ministrul Cili. Vasili 
cin dispune. < Je <e urmează: 
începând dela data de 5 l e 
bruaric .1. < ., se organizează 
pa întreaga țară' o campanie 
de curățenie și in contra pa 
duiLilor. In această situație’ 
se impun următoarele m.. 
suri:

1. Legătura, < u sindicat! 
le, organizații de masse și 
cele politice- pentru participa 
re la campania de lămurire 
a populației.

2. Concursul nelimitat 
al învățătorilor și elevilor dat 
acestor organizații, prin par 
ticiparea jh- teren la mun
ca efectivă în eciupele de 
depistare și deparazitare’ ce 
se vor constitui.

3. - Educația prealabilă 
zilnică, a elevilor, în vede
rea acestei campanii conform 
instrucțiunilor Ministerului 
Sănătății.

4. — Controlul corporal și 
deparazitarea zilnică riguroa
să a elevilor și educația lor 
pentru depistarea și comu
nicarea urgentă a cazurilor 
suspecte de boală între co
legi și în familie.

și U.R.S.S. insistând asupra 
importanței lui atât pentru 
Puterile semnatare cât și pen 
tru asigurarea păcii.

In numele muncitorilor și 
technicienilor cai-e au câști
gat drapelul, tov.. Ber-
becaru, a asigurat con
ducerea sindicatului și di
recțiunea uzinelor că vor 
ști să rămână și pe mai de 

Muncitorimea mineră din Teliuc 
salută semnarea tratatului 
cu Uniunea Sovietică

■TELIUC. — Vineri 6 Fe
bruarie a.. c.> în cadrul unei 
mari adunări muncitorii dela 
mineel de fier din Teliuc au 
sărbătorit semnarea Tratatu
lui de Prietenie și asistență 
mutuală dintre Republica Po 
pulară Română și Uniunea 
Sovietică..

țAu luat cuvântul arătând 
însemnătatea acestui tratat- 
tov. Mocanu, din partea Sin
dicatului și Deac Remus’ se
cretarul org. P. U. M.

In cadrul aceleași adunări- 
minerii din Teliuc și-au luat 
angajamentul că vor presta 

Cetiți și răspândiți ziarul 

„ZORI N0I“

5. Continuarea după 
terminarea bătăliei, exantema 
ticului a educației zilnice» 
comportând prin< ipaleR-, pro
bleme sanitare locale» după 
iiulh ațiuniJe medicilor de 
circumscripție.

6 Anunțarea imediată 
a circ., sanitar»' apropiate 
în cazul ivirci unor caruri 
suspecte de boală.

jlJirectorii tuturor școale- 
lor, vor lua contact cu Întreg 
aparatul administrativ și în 
special medicii de circum
scripție. dând cel mai real 
aport în această mare bătă
lie sanitară.. învățătorii fac 
parte de drept din compu
nerea Comitetelor sanitare’ 
potrivit Jurnalului Consiliu
lui de Miniștri Nr. 77» publi
cat 111 Monitorul Oficia] Nr. 
28 din 4 Februarie a. c., 
în care scop, vor da tot spri
jinul și concursul

Imediat după primirea, pre 
zentului ordin, ni se va ra
porta, numărul echipelor și 
compunerea lor..

Directorii de școli care nu 
vor executa prezentul ordin, 
în termenul fixat mai sus, 
vor fi sanțeionați prin desti
tuire și dați în juedeată pen
tru sabotarea sănătății pu- 
bilce.

parte exemplul de muncă cu 
hotărîre și conștiință.

Prin prima inmânare a dra 
pelului de produație echipe
lor evidențiate în muncă, 
întrecerile între secțiile uzi
nelor I-.M.S.-Hunedoara vor 
lua un avânt și mai puter
nic, avânt care va sluji des 
voltării acestor uzine și în- 
tregei economii românești’— 

o zi de muncă pentru ajutora
rea poporului erou al Gre
ciei democrate.

I. Puvac. coresp.

■lela Administrația 
Financiară

Ad fia Financiară Hunedoara 
fac» cunoacut că Ministerul de 
Finanțe în dorința de a se da 
posibilitate de selecționare a ele
mentelor care doresc să se de
dice carierii de funcționar In Ml 
nlsterul Finanțelor a hotărât ca 
în cursul lunilor Martie Aprilie 
1948 să țin» ”n concurs pentru 
ocuparea a 263 posturi de Jm- 
pieg țl în serdcil e exterioare ale 
Ministerului de Finanțe.

Doritorii se vor adresa pentru 
lămuriri secretariatului Adminis
trației Financiare Deva.
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Imperialiștii nu pot face război furu ai|>opoai*eioi*
— a declarat Mareșalul T1TO întrun mare discurs —

Delegația guvernului român,
A SOSIT IN CAPITALĂ

Cuvântarea tov. Gh. Gheorghiu-Dej
BELGRAD. Luni cu ocazia dejunului oferit In onourea psr- 

tlaipauțll r la d« filarea muncitorilor din biigAzlle de șoc din Re
publica Populari a Serbiei mareșalul Tito o pronunțat un dis
curs, in care a salutat pe muncitorii din brigăzile de șoc. șl șl a 
exprimat convingerea că prima lor Întrunire șl cunoașterea lor 
reciprocă, precum și Bcbimbul de experiență In muncă vor fi de 
mare importantă nentru trecerea cu succes peste greutățile din 
toate sectoarele de muncă.

Reacțiunea străină nu ne va intimida
Trecând apoi 111 revista si

tuația internaționala. M ireșa 
Iul Tito a spus; Reacțiunea 
străină prin psihoza războiu
lui pe care o creiaza, vrea 
să ne pună piedici, să ne de
moralizeze, să ne împiedice

Planul Marshall înseamnă dominarea economică 
și politică a imperialiștilor americani asupra 

diferitelor popoare din Europa
Înainte de a vă spune alt

ceva In legătura cu ațâțătorii 
la război, vreau să va spun 
câteva cuvinte asupra pla
nului Marshall” care este 
strâns legat cu războiul. /

„Planul Marshall” jnu în
seamnă un ajutor dat popo
rului francez, nu înseamnă 
un ajutor dat poporului ita
lian, englez sau altuia, ci în
seamnă un ajutor dat finan
ciarilor americani, pentru a-i 
apăra de o catastrofă asemă

Trădând interesele poporului francez, 
guvernul trădător al lui Schumann a
deschis frontiera

PARIS, 10 (Radio) Azi a 
fost deschisă frontiera 
franco spaniolă. Opinia pu 
blică progresistă din Fran
ța consideră acest act al

Necesitatea unui Front
al Democrației Populare

Urmare din pag. l-a

numirii sale și reprezentând 
clase și pături sociale intere 
sate în progresul și înflorirea 
Republicii Populare Româ
ne. In fruntea lor se află Par
tidul Unic Muncitoresc, Par
tidul de avantgardă al cla
sei celei mai înaintate a po
porului nostru.

Intre organizațiile politice 
care așa cum am văzut stau 
pe poziția democrației po
pulare, a devenit necesară și 
posibilă o colaborare mai 
strânsa.

Ca urmare a procesului de 
limpezire care a avut loc atât 
în sânul clasei muncitoare 
cât și în il țărănimii și lumii 
intelectuale, această colabo
rare are un caracter firesc', 
oglindind alianța între mun
citorime, țărănimea munci
toare și intelectualitatea 

sa lucram intens și dâr.
Dar ci im ne vor intimida. 

Noi spunem < .1 ml va 11 răz
boi, p< ntru. a popoarele nu 
vor război, popoarele voi 
pace.. Noi vom apara p.pma 
pute jni< 1 și uniți.

nătoare celei prin care au 
trecut în 1929..

Intr'un cuvânt „planul 
Marshall” înseamnă domina
rea economică și politică a a- 
mericanilor asupra difei ițe
lor popoare din Europa.

Magnații americani sunt prin 
cipalii ațâțători la războiu

Magnații americani sunt 
principalii ațâțători la raz-

cu Spania fascistă
guvernului Schumann ca o 
trădare a intereselor na
ționale ale Franței ca un 
sprijin deschis acordat fas 
cismului din Spania.

progresistă, în jurul forței în
drumătoare și mobilizatoare 
a democrației noastre popu
lare, clasa muncitoare’ in 
frunte cu Partidul Unic Mun 
citoresc.

Esie vorba deci de o for
mă superioară de colaborare, 
firească și armonioasa, în
tre pături sociale pe care im 
le despart interese contradic
torii. Interesele lor comune 
sunt reprezentate de forțele 
-politice ale democrației ro
mânești, care e firesc să con- 
stitue un puternic front al 
democrației populare în ța
ra noastră.

Acest front, odată bine în
chegat, va garanta Republi
cii Populare Române nouț 
succese pe calea desvoltării 
democrației noastre populare 
și a propășirii poporului ro
mân.

boi, Ei sunt cei < ,1 o mu niii- 
ț;i pacea și mi îmi.

■I).'< a vom fa< e tot 1 <• ,ta
l iu ținti -rea noastr.i pi .ti n a

Mareșalul BROZ TITO

demasca zilnic pe acești ațâ
țători la război, daca 11c vom 
sili să aducem acest lu. rn ia 
cunoștința tuturor popoare
lor nu va fi război. Ei nu 
pot face război, fără ajutorul 
popoarelor...

Mareșalul Tito și a încheiat 
sstfel discursul său:

Tara noastră dorește pace, 
ea este condusa de oameni 
care nu se gândesc la răz- 
boi. Conducătorii țarii iioas- 
tre se gândesc la felul cum 
să asigure poporului nostru 
o viață mai bună, priiur’o 
muncă rodnica și pașnică.

La aceasta se gândesc con
ducătorii țării noastre și nu 
la război. Dar în același timp 
trebue să subliniez ca ei se 
gând. sc deasemenca la felul 

I cum să mărească, puterea noa 
: stră de apărare, astfel încât 

nici o putere, provocatoare să 
nu poată să ne facă rău.

Pentru solidaritatea 
cu lupta lor

MUNCITOR» 
DIN FRANȚA 

mulțumesc muncitorilor din 
Iugoslavia, Polonia. Cehoslo 

vacia, Homânia, Ungaria 
și Bu garia

MARSILIA. — Uniunea 
Departamentală a Sindicate
lor Muncitorilor din regiunea 
Gurilor Ronului a adresat po
poarelor din iugoslavi i. Po
lonia, Cehoslovacia, Româ
nia, Ungaria și Bulgaria un 
mesaj de mulțumire pentru 
solidarii ițea pe care au ma
nifestat-o în timpul luptei de 
27 zile, pe «irc au dus-o mun
citorii din Franța împotriva 
celor care vor sâ-i aserveas
că intereselor imperiali-iilor 
americani.

Uruiira din 1 —

care ar amenința pa< ea 
securitatea.

Uniunea Sovietică sprijină popoa
rele dornice de pace șl libertate

< oiisia velita polița ii -al<- 
externe, polițai stalinime’ U- 
niune.i Sovieticii la.a mi a- 
menințe pe cineva, e-l<: bo
ierită s.. ,;>rijine jropo.in le 
doritoare de pace și liberta
te, este partizana prieteniei 
mire popoare, a colaborării 
internaționale.

Jn ciuda slorțarilor cercuri
lor imperialiste i ți]x-b-lor 
lor istcri'.e in ciuda amenin 
țărilor venite din partea trus
turilor, cartelurilor și mag
naților < apit ilEmuliii mondi
al, Uniunea Sovietic., sub 
steagul ]ui Lemn și Stalin 
Mralei merge înainte pe ca
lea prieteniei mti-e popoare, 
pc caii a asigurării indepen
denței și suveranității state
lor doritoare de pace și liber
tate.

Nimeni nu poate împiedica marșul 
popoarelor spre libertate

Tovarășj și tovarășe,
(Fără să subapreciem - de- 

parte de noi această grtșalâ 
- - forțele rcacțiunii mondial* 
și tendințele ]or de j-eaprin- 
dere a focarelor războinice, 
putem să spunem tovarăși și 
tovarășe cu încredere, < ă 
nimeni și nici o forța nu 
poate să împiedice marșul 
forțelor plicii, marșul poțxia- 
rclor spre libertate și pace.

Poporul nostru va apăra cu toate 
forțele regimul democrației 

populare

Garanția acestui mers 'îna
inte neșovăitor este Uniuiixa 
Sovietică, care în impfeju- 
r iri când poporul român 
pierduse independența când 
țara noastră devenise o co
lonie a nemților, ne-a dat a- 
jutorul pentru a ne elibera, 
a dat poporului român po
sibilitatea să-și ia soarta în 
propriile sale mâini și să 
făurească regimul care îi con 
vine mai bine. Judecând du
pă strigătele Dvs., după ma
nifestațiile care au avut loc 
pe întregul parcurs al dele
gației noastre spre București, 
judecând după sentimentele 
majorității poporului nostru, 
Republica Populară, regimul 
democrației populare, este 
regimul care ii convine și ,11 
va apăra cu toate forțele, cu 
toate puterile sale.

Mergem cu toată hotărirea 
spre un viitor fericit

In convorbirile cu repre
zentanții Uniunii Sovietice, 
în special cu generalissirnnl 
Stalin, am desprins marea 
sa dragoste și prietenie pen
tru poporul nostru, înaltele 
sale considerațiuni pentru 
calitățile, pentru aptitudinile

ppp* ir’llui (ic-l/i p<*
ur< .i -.1 d> ■ r< și > ' , 
mar. ț < <• i < -.1 • ’ • !.> ■ ■■ >•
inlaptuina 1 < trin.:.■ .1 .1 ’• ■}>«
Ijio Romum .

<-l[l LIII pc :!>' >1 11.1; lli< •
re im rit.i r.a fi-.- libr r, .<!<-
dreptul .o e a ri bUfUi-e
de jv.aileli llii t ■ H II ‘ u liV»

un popor a < Uftii in t t uritam
politii i i 1—șir UJ ii»" > 1;C o
pe rm'i.'ir.i < c 1 oj’i-le r<- t dr
mocralice 15 i î U (kib i. ia -a
tr< ze.r • .i cun.î iima j iolit> j.
-ai •.timulczo m< r< ! ' [' ci 1 i*
forțele va !'■ propiJJ. " 11' 1
rea in r<-.uro E natuimie
țani nuasir1 ii po-i' /iL..i le
noaste c le .i < reij o țar^
frumoasa. < i ț.i ț u Li țt.i < ii

un popor ri<Ii( .ii din pv.s,• '
de \eden- mm■■ ri.d, di M pljfi' ’
de vedere1 cultura;, m ■ p-.pu-
fericit și vpre ‘-.i lei»
ori lller;-■ym <11 lo.lt .i hot.v
rârea p«.-mru<.a uni m < vb
vinsi câ vom c-și ' ■. r i o -;

Amabilul compatriot1*
(Urmare dl* pag 1)

trâmbifeșul plătit să vră
jească dsspre caisa spre 
succes a m* mărilor ptre- 
hlei din WbUr Ave. C bi
ci go lllinois, evita să pre
cizeze de cars omenire vi
ne vorba.

In numele cui vorbeac 
„dsmocrsțli" americani de 
la .Libertatea" ?

In altă parte gătim răs
punsul acestei firești între
bări- Descoperind ideologia 
la adăpostul căreia oligar
hia iți arără pozițiile asal
tate de dorința oamenilor 
simpli de a se elibera de 
sub exploatarea ei nemi
loasă. aceiuș „voce" ne vor
bește despre „soarte" care 
alege pe unul din zeci sau 
tute de mii, hirăzit dx ca
priciile ei să aibe succese 
în viață. Aiiiotând, cu cat- 
doarua textului pe care 1 
transcriem cu firească „pie
tate" : „toți sperăm în vii
tor msi buu, dar majorita
tea dintru noi, mmm da- 
samăglți și fără de spe
ranțe"...

Curat murdar, ar adăogi 
cu verva sa robustul per
sonagiu al lui Caragi&le.

In adevăr tirada rvstc toe 
nită să s rveasră fibel In
tereselor celor 49 dc mii, 
de mal sus, caie »u "itat, 
sau vc r sa uite, țumb.ele 
lor perspective.

Urmând semenilor lor 
înaintați — oamenii sovie
tici — circ s'au eliberat 
prin luptă de orice contra
dicții, lichidând orice ex
ploatare. oamenii muncii de 
pretutindeni iși slrâug lan
durile hoîărâți să cucereas
că viața nouă ale cărei va
lori ignom zi fatali-mul sau 
desaădejdea.

O viață pe care lup'a or
ganizată a clasei muncitoare 
o a oraă numai ceGr care 
trudesc pentru civilizație și 
pre greș.

M. Mih.

Impriaieriu J le.ufel HuZedoăra, Deva 1948.


