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LA CONGRESUL P. ML fi
de Andrei Duduia

secretarul Județcnuî Hunedoara — Deva a P. M. R.

de toidca- 
și aliatei 
R- S. S., 
război I a

nite de a și introduce agenții săi —■ 
social uunocrații de d eap.a — in 
sânul mișcării muncitorești pentru a 
manevra deacolo impo rjva interese- 
Ier clasei muncitoare precum ți cre- 
erea condițiilor obiective șr subiec
tive au dus la lioâriiea de un.ficare 
luata anui trecut rle Comitetele Cen
trale ale P. C. R. și P. S. D,

Clasa ramatoare, pjpo ul munci
tor din acest județ a primit cujmaie 
bucurie cu m ire satisfacție aceasta 
liotarire.

După cum s’a arătat in aduna ea 
care a avut loc pentru alegerea Co
mitetului Județean al Partidu ui Muri 
citoresc Român, toate luc ările de 
unificare au decurs intr’un spirit de 
unitate ți înaltă conștiință munci
torească.

Sub semnul acestei unități au a 
vut loc in ultimele luni acțiuni ca 
alegerea asesorilor popu ari și înlă
turarea din justiție a elementelor ne- 
corespunzătoare, sărbătorirea pr e-
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(Continuarea In paj*. 4-a)

ilc a Grî- 
fascîsntu 
pc arena-

E sarbaioaic mite azi in uz.ne 
ș, mine in ins’.illiții și labora oaie, 
in sate și orașe Ța.a întreagă e in 
sârba.oare.

In capitala (arii se desîașoa a con
gresul Partidului Muncitoresc Ro 
mân care va consljnțl p-in hotărî 

riea sa, complecta unii care politică, 
ideologică ți oigar.izalo îcă a clasei 
muncitoare din România

Greu și presărat cu obstacole a 
fost drumul clasei muncitoare din 
țara noastră până a putut ajuge la 
această istorică ți mireața zi. Lip 
sa unității in sânul clasei muncitoare 
a costal o in trecut la no] ca și 
pretutindeni mari jertfe ți multe 
sacrificii.

Războiul ned.cpt pe ca e ccrcur le 
conducătoare de atunci in fiunie cu 
Regele I au pornit rmpolriva prie
tenei, poporului mjnJtor 
una, împotriva prietenei 
țării noactre de azi: U. 
întorsătură pe care arest
luat a grăbit insa înfăptuirea Fro i- 
tutui Unic Munci.oresc, uniră e ca
re s'a manifestai 'jos in sânul :1a ei 
muncitoare insa in luptele 
vita 1933, când pericolul 
lui se contura mai clar 
politica internațională.

Odată faurii, Frontul Un c Mun
citoresc a contribuit in mare măsu
ră la înfăptuirea actului dela 23 
August 1944, la instalarea in frun
tea tării la (i Martie 19-15 a guver
nului Dr. Petru Groza, la victoria 
in alegeri a B. P. D. la real zarea 
reformei monetare, ia doborîrea mo 
narliiei și proclamarea Republicii Po. 
pulare Române, reușind să moi, li 
zexe in jurul său marea majoritate 
a poporului român ți a naționalității 
lor conlocuitoare in lupta penffu un 
trai mai bun pentru libertate și pro
gres.

Nu trebue să trecem cu vederea 
ca toate aceste victorii au fost fău
rite, și consolida e în luptă cu duș
man i din afară dar in lupta și cu 
agenții forțelor negre ale imperia
lismului — social democrații de 
dreapta — unelte trădătoare in sâ-1 
nu] mișcării muncitorești. Îndură,ul 
frazelor pompoase se ascundea de
magogia ți trădarea executate pen
tru banii aruncați fără nici o econo
mie de patronii lor exploatatori.

Sarcinile mari cari stau încă in 
iața clase, muncitoare de a desăvâr
și democrația noastră populară, în
cercările lagăru.ui imperialist ți an
tidemocratic în frunte cu S. ițele U-

Muncitorimea hunedoreană întâmpină 
Congresul Partidului Muncitoresc Român prin 

vaste acțiuni de 
MUNCA VOLUNTARA

Dragostea cu care nimici 
torimea și întreaga populație 
a așteptat și întâmpinat Con 
greșul General al Partidului

TELEGRAMA TRIMISĂ

CONGRESULUI P. M. R.
de Consiliul Sindical Județean

Președinții și secretarii sindicatelor din Opva întruniți 
într o ședință de lucru fulger la Consiliul Sindic;I Județean 
în cinstea congresului P. M. R. î și nu angajan pntul de a 
mobiliza pe toți membrii sindicatelor, pentru participarea ma
sivă la muncile voluntare spre refac.rea țării și consolida
rea tinerei noestre Republici Populare Române shp.

Urează Congresului sp*r la nuncă pcnt'U ct clivitatea 
Partidului Muncitoresc Român să fie chezăși pai curgerii 
drumului spre socialism.

Biroul Consiliului Sindical Județean 
Deva

Muncitoresc Român s’a ma
nifestat in Județeană Hune 
doara-Deva prinlr’un șir în
treg de acțiuni de voluntariat 
în munca, luate in scopul 
măririi producției și < are au 
mobilizat nu numai pe oamc 
nii muncii din uzine și atelie 
re ci și oameni cu alte preo 
Clipiri cotidiene, însuflețiți 
de actul pe care 1 va con-Țni 
ți Congresul General al P. 
M R.

LA 
de io 
cltipă 
funcționari prestând 132 ore

CRIȘC1OR, in ziua 
Februarie a. c., o e- 
de 28 muncitori și

I
i

WlaniFestând entuziasmul or călduros

OAMENII MUNCII
dânjud. Hunedoara trimit C ngresuîdPM 

darurile cu care satetă deplina 
unitate a clasei muncita e

Salutând Congresul Parti
dului Muncitoresc Român, 
oamenii muncii de 
toate categoriile, au prezen-

MO
Considerând aportul pe cara presa îl aduce în lămurirea masse- 

lor populare asupra problemelor la zi. contribuind astfel la efortul 
unanim pentru cucerirea unor noi condiții de viață pentru întreg po
porul muncitor și apreciind sarcinile ca stau în fuța clasei munci
toare pentri p opășirea Republicii Populare Româna comitetul jutie- 
țean al Partidului Muncitoresc Român a hotărât ca incepând cu data 
de 23 Februt-rie 1948, ziarul

«>»•> sses sspeas’tos
Imbunătățindu-șî C" ttcaatVă da'ă Conținutul, atât din punct de 

ved -e tihnic cât și red-cțional, „Zori Hui" iși prepona să îmbră
țișeze tooie problem:la județu’ui nostru, l-gate r*e nevoile și realiză
rile in muncă, neobosit în slujba clasei muncitoare ți a întregului 
popor, în fruntea mass lor angajate conștient în lupta peniru bună 
stare și progres.

Pe această cale s ădaniiie noastre se Fzua pa concursul color 
care muncesc cu brațole s^u cu mintea, la orașe și sațe-, a căror 
viață de muncă și azuințo va fi oglindl’ă în pagini ,? iviasfre. îrchi- 
nr-i aceîui lum'.ios drum deschis orin desăvâr ;rea ■ emccrâției noi 
estre populara înain’e, spre formele descătușate a.e vieții și cre-ț’ i 

ășim mai d p r o la inUnsitiCurea luptei noastre cu încredere 
dep ină in sp-ijmu muncitorimii dela orașe, al p'ugăi imii mjnritwe 
și ci intelectul liîăță progresiste, caro formează marea massă a citi
torilor noștri.

1
V

I JUrinar* in pay. 2|

Prezîdiumul U.R.S.S. 
ratificat tratatula

cu România
MOS ova. 20 (FTarfio) Eri. 

Prezidiului Sovietului Suprenj 
al Uniunii Sovietice a ratifi
cat tratatul de prietenia, co 
laiiorare și asister-ță mutuală 
între repub'ica Popu'arâ <o 
mână și Uniunea Sodttică, 
încheiat la Moscova la 4 Fe
bruarie 1948

începând dela

2S Februarie

apare zilnic

^SunLtein
ca de azi înainte administrația jude
țului nosiiu va merge cu mai muit 
succes pe drumul jBmucrați J ‘

a declarat tov. LUDUIA ANS El ia î.ist. lare_ tiouLî 
prefect al Județului Hunedoara

tal prin delegații lor la 
greș, darurile prin care își 
manifestă entuziasta lor ade
ziune liantul ultim menit să 
asigure clasei muncitoare, de 
jos în sus, unitatea de ac 
țiune și comandamentul unic 
pentru ducerea la bun sfârșit 
a sarcinilor ce stau în fața 
întregului popor pentru pro

■ pășirea 'Republicii Populare 
Române.

Muncitorii din Valea Jiu- 
. lui, prin tov. Butariu Virgil, 

secretarul org. P. M. R., a 
> județenii Valea Jiului, C lariu 
i Teodor și ing. Panaitescu,
■ vor prezenta următoarele da

ruri ale muncitorilor din in
dustria minerilor:

O plachetă turnată in 
bronz încadrată într’o ramă 

. de cărbune, reprezentând în
■ dpstria carboniferă, un puț 
1 de extracție, 
( un cker, îi'Dr 
I cadrat în spi" de gr

alt clar 
tură de 
gura dc 
vag'met 

’ .pa în m'
deasemenea în miniatură. In-

Con

I i

o locomotivă, 
cnsamblui în-

Un 
într’o i’.a’n’a 
repreezntând

con - i 
bron', 
întrare în mina, un 
și un mine’" cu Imn 
nă. ploturi do un puț
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In numărul trecut al ziarului 
larii tov. Constantin Grigoraș, in 

doara. Redăm mai jos rezumatul

După depunerea jurământului, a 
luat cuvântul d. Insp. G-l Ad-tiv 
Colfescu, pentru a fe.icLa pe noul 
prefect, și pentru a face un căl
duros apel către comisia <n crima- 
și Întreaga populaț.e a județului de 
a inconjura cu toa ă dragostea pe 
noul prefect al j udețului și de a-i 
acorda tot sprij nul in importanta 
misiune cei revine.

A vorbit apoi d. subprefect Che- 
rebețiu în numele funcț onarilc cic 
Stat din întreg jude(ul, cire, prin 
d-sa, și-au luat angajamentul de a 
face zid in jurul noului prefect și 
de a mun.i pentru în lonrea și des- 
voltarea jude u;ui nos.ru.

Sa'utul muncitorimii 
hunetJoreno

In numele celor peste 24.(00 
citori manuali ți iu.c.eclua i sindj: - 
lizați din județul :ios ru, tov. Nis- 
tor Ștefan, prc-.edLteie Consiliului 
Sindicii Județean, aduce primului 
prefect mncltor al jud. Hunedoa

llU’ll-

nostru am anunțai lestiutafca insla- 
funcția dc proiect al jud. liu.e 

cuvântărilor ros.-te cu a e.t piiej:

ra, un caldu.os ;a ut tovară.esc i-i 
ureaza spor la muncă.

,«Preluând conducerea celei mai 
impor.ame in ti.u ii -in jud ț, sm- 
teți chemat tovarășe preîec^ să do. 
puneți o muncă imensă. In aceas.fi 
munca vă asigur ca .11 șca<ca s-n- 
dka.ă d u județul nos ru va va da 
tot 'condur u>” — a incitefaă iov. 
Nistor vibrantul său sa.ut.

Tov. Zavomnu, a asigurat pe 1 oul 
prefect de spnj.npl și devo am.n ul 
salariațhor oin Pretec ura,

Cuvântarea iov. Atiiirei Juuuia
Priti.it! cu aplauze en uziaste, a 

luat apoi cuvauiul toc. Andrei Dj- 
<iu;a, sc.reia.ui coini e.u.ui jud® ■ 
al Partidul Mun.i oi*s R 
spunând înrre al.ete:

,lie azi mcol'c i r.u instalarea 
ui fruntea județului a u.iui e po- 
nent al clasei ..’.umi.eare. r.:p. nu
ri® dn.re preicci și r.u citori, vor 
li raporturi de cu al o arc le.i.-ocă. 
Suiicent siguri ca de azi isaiuie ad
ministra iu jtidcțu.ui nos.ru va mei. 
ge cu mai muit suc es pe drumul 
uemo.rapci, pe drumul întăririi Re
publicii noas.re Popu are, care d.:cc 
inaiitie spre soăa.is:

In indice, e tov. Du tuia și-a ex
primat ucplna -a îs a ie peniru 
uui'.i.rcă tov. Grigoraș in furcția de 
prc.e.., asigurări u-1 în nume c co
iul.e.u.ui jude can al I j. idu ui Mun
citoresc Român și al c .misi i in
terii;.are jutie.ene, de ,ot spriji ul și 
urâudu-i spor ia «sita î 1 î ■' ii i- 
rea im iunti ce i-a în redința -o cla
sa iiiunJcOirc. (^on-. in Pag. 2 a)

nos.ru
aceas.fi
Priti.it
nos.ru
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i« a 3-a zi n carJarifițal

Popu ația evreiasca se incarfrEiz în taph
de reconstrucție a Republicii Populare Române

I
A fost ales Comitetul Central al 
UNIUNII FEMEILOR DEMOCRATE

Marea adunare a populației evreești din Deva
I'upuiulis evrveaseă din DIVA a 

.răspuns cu entuz ■ m cbmiă ii Co- 
taut-ctului Demucrauc Evicesc din 
loculiuitc participând în număr' man
ia adunarea care a avut loc Dumi 
oică 15 Februarie h. c., îa sala 
Căminului Evreese.

Ședința a fost deschis* de d. 
Dr. Deutsch Ludovl , preșeJn elo 
C. D. E„ din D.-va care du.ră ce 
salută pe reprez.u an ii Panidu ui 
Muncitoresc Român în frunte eu tnv. 
Duduia Andrei se.re.arul orgruiza- 
(iei județene și pe reprezen autul 
Comitetului Regional al C. D. E. 
d. Boroș Edua.d dă cuiâu ul tov. 
Dr. Ringler B. Carol.

In cuvântarea sa tov. D'. Rin- 
gler ara.ă în ;e nuă alea zi ei de 10 
Februane câud s’au împlinit 15 a: 1 

/lela masacrul de.a Gr.vița, sub.i- 
niind rolul ho a î or al c asei muii- 
citoare în lupla dusă p.nt.u e,i era- 
rea și a poporului evreu de sub ju
gul fascismu.ui. înfierează apoi ma
nevrele dușmanilor po, u a ei evre- 
ești și în special a organizației sio
niste revizioniste, organizație de tip 
fascist.

In încheiere tov. D '. Ri îgler a- 
Tată că C. D. E., este sing i a or 
ganizație de ma să a popu ațici e- 
vreești care lupă pentru în adrarer 
ei în reconstrucția R oub.i ii P pu- 
lare Române para noa ră a tu u- 
xor indiferent de ra^ă r>a,iona i a e 
sau rel:g:e.

D. Fischer din partea lchud-țilui 
vestejește și Ci a.t.vitctea nefastă

Muncitor mas hunedoreană întâmpină 
Congresul Partidului Muncitoresc Român 

prin vaste acțiuni de 
MUNCA VOLUNTARA

Urmare din pag t-a

de muncă voluntară a tran 
sportat 194 tone minereu,— 
iar în 17 Februarie o alta e- 
chipă de 29 muncitori a 
transportat 166 tone minereu 
în 156 ore voluntare.

LA SIMERIAA. 3 echipe 
de utemiști și o ceată din Bri 
gada l-a au muncit voluntari 
în cinstea Congresului, 666 
ore la asanarea terenului din 
fața gării Simeria.

U. F. D. R. a dat 3 ech’pe 
cu un efectiv de 105 femei, 
care au prestat 210 ore la 
aranjarea materialelor din 
incinta Atelierelor CFR.

O echipă de 22 cazangă și 
2 strungari comuniști au re
parat voluntar cazanul băii 
orașului Deva în 280 ore, iar 
2 sudori au muncit 6 ore la 
repararea băii comunei Ra- 
pold.

LA CALAN, au fost pre
state 1040 ore voluntare la 
furnalul înalt de către 115, 
muncitori, funcționari și te- 
chnicieni.

LA C. M. C.-Cugir, au fost 
prestate 1379 ore voluntare, 
în care s’au realizat: repară 

■ ri de mașini,, construirea 'u 
nui perete despărțitor, tran 
sportul a 40.000 kg. moloz 
pentru descongestionarea 
curții uzinelor și altele.

La fabrica de cherestea 
din Râul Mic-Cugir, în ce
le 3.436 ore de muncă vo
luntară, 108 tovarăși au pre 

x inișciirii sioniste revizionjite care 
nu are la activul său decât orori și 
trădare. In înclie.ere propune tilmi- 
terea linei tc’egranie C. C. al C. 
D. E. în care po, uhția evreeasiă 
din l>eva veslejeș.e activitatea fas
ciștilor evrei, une|te ac linperia is- 
mului angțo ameriam. (Adunarea a 
probă pr n aclamații).

Primit cu aplauze ia apoi cuvine 
tul d. Boroș Eduard. D sa ara i si
tuația politică In care se desfășoară 
această adunare si.uaț e caracter zatâ 
prin lupta care se dă în re ce e, două 
tabere în politica aiterna ională îi- 
tre for(ele dt no ra i e și anti-i npe- 
rialistc hi frunte cu U. R S. S. 
și lagărul imperiali .1 și an idemocra- 
tic în frunte cu Statele Un te ale? A- 
mericii care amenință cu 
război.

Refer ndu-se la po u a la 
că din (ara noistră și de
deni arată că nici la ea nu erliă 
o unitate etnică ci a;a cun la al e 
popoare da oriiă unor coniig-nțe 
există o deosebire de cla ă, de in
terese, există a e l 1 icru șl li po
porul evreu. Exemplul cel mii bun 
în această dire ț’e e miua-ea sio
nistă reviz.ion s ă de t p fa cist ai 
căror teroriș i se întitu ea ă cu ne
rușinare par’.'zani.

D-sa a vo bit apoi despre s.Tc'ni- 
le care stau în fa a poou'aț el ev e- 
ești dintre ca e pn loc de frunte îl 
ocupă restra'ifi.are.i, căci ditoriă 
unor po-iț i gre i o u a e în via a 
economică a £a' î o pare d’n popu

un nou

cvrcens-
pre:uiri‘

lucrat 206,800 m. c., bușteni, 
rezultând 152,442 m. c„ che 
resiea rășinoas.ă.

Pentru grăbirea desch le 
rii orizontului 5 „Gh, Apo
stol” dela minele de fier din 
Teliuc, au fost prestate 620 
ore voluntare, timp în care 
s’au săpat și încărcat cea. 
210 tone nămol, care acope 
rea stratul de'minereu.

LA CERTEJ, 4 echipe în 
sumând 70 voluntari 4U pre 
stat 315 ore de muncă, rea 
lizând; 91 tone minereu de 
flotație, 6 kg. minereu pre
lucrat clasa I a, 60 kg. mine
reu prelucrat clasa Il-a și 
transportarea a 64 vagonetc 
minereu.

Șirul acțiunilor de acest 
fel e mai lung. Munci volun 
tare s’au mai efectuat în cin 
stea Congresului General al 
P. M. R. și la Hunedoara, 
la Deva,, Orăștie și în regia 
nile țărănești. Dar suficient 
de grăitoare sunt cele 8.210 
ore voluntare, — cât totali 
zează munca prestată în cen 
trele mai sus citate. Ele a- 
rată că muncitorimea hune 
doreană a considerat dintru 

. început Congresul General 
al P. M. R.„ ca sărbătoare 
a muncitorimii conștiente, din 
Repubilca Populară Română, 
prin înaltul său' conținut și 
hotăririle pe care le va lua 
— și deaceea 1 au întâmpinat 
prin munca cuprinzătoare de 
spirit nou, muncă voluntară. 

lația evreeas ă s’a văzut la nu uio 
îrient dat lipsită de per pectlve.

Noi nu ne putem peun e luxul — 
a apus in continuare ora.orul — de 
a pronii.e popu aț ei evr e, 1 că o 
vum țratispor.a dintr’uu loc în al ul 
sau al.e so.uții magice. Nu ani f cut 
aceat lucru in tre.ut cu atât mai 
puțin II vom face astăzi când c a 
mai mare parie a populației ivrecșl 
u început să cape e încredere în C. 
D. E. și la lupta ia dură până 
acum.

In încheiere ora orul a sub.l liati 
din nou no ej.a ei î icadră ii p >pu- 
îației evreeș 1 în mu ica de recori- 
strucț'e a Repub i ii l’opu’are Ro
mâne coubaand cu toa ă ho'ărîrea 
manevrele o ial denio rației i« 
dreapta cure e inan festă In orga i- 
zațiile slonL.e din Pale» ina și de
la noi.

. U. S»

Încă din l ina Noernbrie anul tre
cut Comitetul Democrat c Evreese 
din Deva, a ilniț'at un curs i'e re ri- 
tifica e ub conJucerea d-iei Af er- 
gut Ște ania la care |xaiti i, â aproa
pe 40 de femei.

Zilele trecute parii 1 an'e'e la a- 
cest curs au ho a t să co if cț'o ie» 
ze în mol ga uit lK) că nă i șl 80 
indispen .abil pentru orfanii d n Pa 
clișa.

I

UN URIAȘ INCENDIU
a mistuit fabrica de țesut 

IV?ica“ din Brada Societății jr
In ziua de 17 Februarie a. 

c., dm motive care încă nu 
au putut fi stabilire — până 
în prezent, — un uriaș incert 
diu a izbucnit la fabrica de 
țesut, soc. „Mica” din Brad.

Deși focul a fost obsera.t 
imed at, datorită cons.rucâ- 
ei lemnoase a întreprinderii 
și numeroaselor materiale in 
flamate aflate în interiorul 
atelierelor cât și m jloace’.or 
insuficiente pentru stingerea 
incendiului, focul s’a propa
gat cu mare iuțeală mistuiind 
până în temelii instalațiile 
fabricei.

Incendiul a distrus maș.ne 
le și cazanele de disti are și 
numai datorită intervenției 
energice a muncitorilor — 
adunați în grabă.s'au pu

POȘTA REDACȚIEI
Tov. D m- Slănescu, — PETRO- 

ȘENI: Asupra acțiuni de volun
tariat din 8 Februarie, la 
vezeni—Eumbeș.i am scris 
din numerile trecu.e a e 
Așteptăm să revii cu alte
câmpul d tale de actjvita e, 
suprj altor acțiuni de voluntariat _
scrise însă mai la timp.

linia Li- 
în'.r’unul 
zijrului, 
ști i din 

sau a-

Motoretă
in stare bună de vânzare

A se adresa la 
Frizeria V; siiievîci. Deva

SCÂNTEIA
0/gan Central al P.C.R.

în

«1 
ia 

Mi.ii-

be

ță-
U-

Lucrările calat da a Ucta id a 
cunleiinței Uniunti F-mimor Dono- 
eratc din România, s’au încheiat 
pun alegerea Co.ni.iiu.ui Central 
care, după cele re.a a e de tov. A- 
lexandra Sidoroăci lu conc.uziile la 
probleme,e r d ra e ea de ega e, .va 
ști oă are in toate colțur.le țrrii, 
temei pe care se poa.e bizui 
munca lui”.

Au tust alese iu unaniiuLate 
membre a.e eonii.e u ui cenți al 
frunte cu tov. Ana PaU.ier, 
stru ul Afacerilor Ex.erne, diu ju
dețul nostru fi nd a.e^e; M a G ir 
za, Eva Dragomir și Mana Dau.

După u.egera io i e u ui central a 
fost vo'.a.ă o rezu uț e In care 
spune, pr.u.re al e.e:

Cupr.nzând femei mun i oare, 
rance, in.e.edua.e și gospodine, 
niunea Femeilor Demo.ra.e din Ro- 
m in a, va lupa pen.ru:

1. — In aJrurea cu toa ă liotă 
rîrea a ten.e lcr în rânduri.e lup ă o- 
rilor din lumea în rcagă pen.ru pace.

2. — U. F. D. R va mobiliza 
activ femeile de;a orașe și sa e 
care muncesc cu brațele și min ea 
pen ru r d tarea ccouomi ă a țarii.

3. U. F.
jă dto.ebl.ă pen.ru prob.’emu copi
lului.

4. Femeile dea ta», prin numărul 
lor, constitue o for ă ira;e. D ac. ia 
U. F. D. R, își p.-opane să puni 
toată atenția în r dicarea n v laiul 
lor soc.a| și cultural, val .rificind

D. R. va avea o gri-

tul salva locuințele din veci
nătate.

Cercetările continua pen 
tru a se stabili cauzele șî 
autorii incendiului. 5

i

începând dela
-3 Februarie

4
apare ziinic

Cuvântările rostite la 
instalarea noului prefect

A vo bit în con.inuare fostul pre
fect, care și-a luat ră.nas ban dela 
colabo.a.orii săi.

Cuvânt rea nou ui preget
In aplauze e și ova. i e tnsuf ețite 

ale asis.en ei a luat cuvin ui n.ul 
prefect, tov. Constantin Grigoraș.

După ce a mulțumit tuCror pen
tru că.du a cu care au Î11 âmpinat 
numirea sa, ca și pentru bunele 
urări, refer ndu-se la angaji mentele 
de spr j n și colabor.re adu e de 
reprezen a.iții munci oriniii și sala- 
riaților de S at, toc. G.i^oraș a 
spus în continuare:

Colaborarea în muncă es'e nece
sară. Până a.um n’a fost înțeles de
stul de bine a.est lu ru și de a:eea 
n’au pu.ut ,fi îndepl nite toate sar- 
cin.le ce reveneau jude.u ui nostru,

Noi mund.o ii am înțel s întot
deauna să în.indem mina tuturor 
factorilor cari ne aju ă în manca 
noastră. Dacă până a um am p i- 
mit angajamen.e de spri.in în mui
ca pe ta.-e o voi duce în folosul 
poporului munci or, urmeară ci și 
eu să-mi iau angajamen e față de/ 
niassa de salar.ați care m’a trflnis 

aiei gi« * a(»r.ul cwalM.iv «1
1 ioanei or de feusei care trtle : ta 
safe.

Comitetul Ceatral a! U. F. O 
R a (inut p.-mi sa șelâ.iț*, cd cary 
prilej a fost propus ,1 a a ale» c» 
miletul executiv. picșruiata de « 
noare: iov. Ana Pauizer, uiimsiri* 
Afacerilor Exieine. pr. jedinla aa 
liva Consta • Gr a, un. Vi e pre< 
dinte: Mana ko e:U, Eugenia Radi 
ceanu și Coial a Că in, se r« ari 
generat* tov. Ale tandra S doro id 
și secretare: Olelia Mano e, F.» 
rica Mez Ui.escu, O im, ia Țe.,e* u fi 
Michaela Manasse.

0 mare fraudă
în gara CFR Petroșani

PFTROȘENI. — La casa 
de bilete am gara Petroșe 
ni s’a săvârșit o fraudă de 
oca. 800.000 - 1.000.000 de
lei de către casierul Liătianu 
loan, secondat de cumnatul 
său Dudu Ștefan, și în cor* 
plicitate cu secretarul Grapa 
lui Mina J’etrila, Ungur 
Septimiu, în urcătoarele L> 
prejurări:

La trenul de mutic.tori c* 
re circulă între Petrușenj- 
Petrila, Soc. „Petroșani” a. 
scos biletele p ci.tru rm.ncito 
ri dela Casierie, banii Iii îd 
vărsați casierului. Biletele a 
stfc-1 scoase nu au fpst co.i>- 
pcsm'.e. DupP ce biletele a» 
lest prezentate la Grupul Pe 
trila, sec zețarul Grupului, Un 
gur Septimiu. a in sp ăst bi 
tetele casierului care a înca
sat încă od ,tă costul lor, fei- 
sușmdu și banii, în înțelege 
re și in parte cu ceilalți doi 
complici ai săi.

Datorită organelor de con 
trol al/ 
a fost 
soanole 
testate.

Cercetările continuăă.

C. F. R.-ului fra kia 
descoperită, iar per
ia cauză au fost a-

aici, față de guvernul nostru demo
crat.

Eu promit de a ci ca voia cau'.a 
să-ini în..e, 1 nes.- toa e sarcmi.e care 
îmi stau, in față.

Voiu cău.a ca zi și naap e să 
muncesc împreună cu tpți ca e 'au 
sarcina de a du e la îndep i îîre o- 
pera de re ace.e a țării noa:i e, 
de a face din jude.ul nos ru o mân
drie a țării și a naa-.ră.

Voiu cău.a să f u înțelegâior cu' 
cei care au de rezol,a, greu ăți 
mari dar in a.elaș timp vă spun 
de aici că a:ei care vor ince.ca 
să se pună dea urmez/ul drumu.ul 
vor fi Iov.ți fă.ă cruțare lii.idcă 
noi ceea ce facem nu facem pen
tru intere, e e câtorva ci pen ru in. 
terese’.e în.regu ui po. or mun i.or.

Exprimân u-.i în.redcrea în s i ți
nui munci or mii și în si.:ce a cola
borare a Iun ț.o ari.or în r gu'.ui a- 
pa.at admins ritîv din județ, tov» 
Grigoraș și a înehtia: cu.ân ar a sa 
adresând tuturor un stărui'or în
demn la mun ă pen ru consoik are.i 
și în.ar.rea Republi, ii noas re Popu 
lare, 
rului 
vie a 
st ia:

spre a ne ezi arumu. popo- 
spre izbân ta fina ă, dorința 
oamen lor muncii cin ja a noa- 
societaiea sociali tă.

pen.ru
pen.ru
pen.ru


J

Din câmpul muncii_______________

al Partidului Muncitoresc Român Prin acțiuni de voluntariat
iCaatiMUMre dHa N-ral ircout)

Organizația de bază 
a Partidului

A

Structura
ART. 37. — Organizația dc hâ

zii a Partidului Munclto esc R mia 
ne alcătuiește pe Intrep.inderi, in
stituții de Stat ți pa tivula e, sau 
comune. cartiere, circumscripții.

Organizațiile de ba/ă ale Parti
dului sunt continua.e de către or
ganele de conducere imediat supe
rioare.

ART. 38- — Organizația de bază 
irebue să a.be cel puțin trei m in
tui. Ea este condusă de un secre ar 
nan de un birou după numi ui mem
brilor ei. al s de adunarea genera â.

In sânul organizației de bază se 
pot alcâ.ui grupe de P.irtid, având 
fiecare câte uri responsabil organi
zatoric.

Pen ru membrii organelor de con
ducere ale organizaj i or oe l ază se 
cere un stagiu de Par.id de cel 
puțin un an.

Sarcini
ART. 39. — Organizația de bază 

a Par.idului, legai cu inasse.e de 
muncitori, țaraai și .n eLctua i din 
see.orul sau r-za unde-și dejă,oa
ră in.reaga sa ac.ivitate, are de în- 
depl n.t urinăioaie.e sarcini:

a) asigura iir^u, rea și aplicarea 
In practică a liniei poii.e t.ctic-', 
ca și a tu.uror hotnîri.or Prti-u- 
tui; de că re toți me.nb.ii organi
zației de Par.id;

b) par.îcipă la in reaga viață po- 
Silită și economică a țării, la rea
lizarea tuturor botăiîri.or Partidu.ui, 
!n legă.u ă cu probleme e ce S at, 
in spiri.ul liniei și directive.or Par
tidului ;.

c) veghează ea disciplina in mun
că, în îa.repr.nder. și insti.uții, să 
fie respec a.a și ia măsuri ed-cari- 
ve pen ru îiuăr.rea ei;

d) ia toate mă ur le pentru păs
trarea și n ă. rea uni ații id .logi
ce. po.ince și organ.za.or.ee a Pur- 
tidu.ui.

e) recrutează noui membri și le 
face edu.a.ia po.iâ.ă in s. iri.ul L.ej, 
Hogiei Partidului.;

1) conduce și organizează răspân
direa presei de Par id in în.repri t- 
derea sau instituția re pe tivă, con- 
duce redacția pre»ei de parjJ a î» 
treprindeni;

g) Organizata de bază a Par
tidului va convoca Adunarea Gene
rală ori de cate ori e nevoie și cel 
pu^in oda.ă pe lună.

Organizațiile de plasă, sec 
tor, județ și de Bucuroșii

ART. 40. — Conferința o ga iiza- 
țiet de pla.ă, sec.or, județ sau de 
JBucureșii este con.o.ată de către 
Comi.e.ul de con^u.ue res,.e.iiz, ,ej 
puțin oda.ă pe an; ea mai poa.e 
ii convoca.ă, în mod e .cepțioi.al, ori 
de cate ori va ti arvoe și se va 
decide astfel de căue Com .etul de 
conducere respectiv, sau la cere.ea 
unei treimi din numărul total al 
membrilor organizației.

Activiștii Partidului pot fi con- 
vocaji ori de câte ori sunt de des- 
bă.ut chestiuni impotante de ra t d.

ART. 41. —• Alribuțiunile confe
rinței organizați lor de plasă, sector, 
județ, sau similare sunt:

a) ia cunoș.iațâ și ratifică dările 
de .seamă ale co.rti.e.e.or orgauiz-ț i- 
lor respective;

b) alege eon i elul de conducere al 
acestor organizații;

c) pentru funcț a de secre ar al 
comitetului! este nevoie de un s a- 
giu de partid de cel puțin trei ani; 
comitetul de conducere es.e confir
mat de către organele de conducere 
superioare.

ART. 42. Organizațiile de 
plasa și sector prin eonii elele lor 
de Partid țn evidența membrii r or- 
ganizeaz*( și conduc toa e oiginiza- 
țiile de bază ale Parlidu ui din tn- 
trqînnderi și iiialituțiuni. tn raza 
teritorială respectivă.

Organizațiile Județene, prin comi
tetele de Partid respective, reparti
zează In raza lor teritoriala, foițe e 
și mijloacele Partidului.

Organizația Județeană, prin comi
tetul său de Partid, controlează pre
sa de Partid județeană și Io ală, de 
semnând compunerea reda ției.

Organizaț a de plasă, sect >r, ju
deț, prin comitetele de l’.inid res
pective, administrează ges.iunea du
pă normele date de organele supe
rioare. ....

Comitetul de cm luce.e al organi
zației de plasă, sec or, județ pe- 
zintă organelor de conducere i ne- 
diat superioare, dări de seamă des
pre activitatea depu ă, în terme e- 
le și formele stabij e de Co al e ul 
Central.

Adunarea plenarii a ccmi e e or dd 
conducere Irebue să se țină cel pu
țin odată pe lună.

Mijloacele financiare ale 
Partidului

ART, 43. — Mijloa e e financiare 
ale Partidului provin din co iz ț i e 
membrilor de Par.id, ale candid ți- 
lor și din do.’.a iuni sau al e v i uri.

Cotizațiile lunare ale me.ijbiălor 
de Partid și ale candidați'or se sta
bilesc de către Comi.etul Central,

Muncitorii Uzinelor C.M.C.
din Cugir au 

mașină pneumatică
Schimbările in erveni e în timpul 

Cugir au conJ țio.ia și o serie ce 
nizăr.i mun ii. Și para e cu acea a 
poli.i.ă du ă în rândul munci.orimii 
se prezin e d n ce în ce mai înf o 
tive cupr.nzând din zi în zi, tot 
fcireni.

Lucrătorii din secția Re
parații de mașini și-au pro
pus ca în cel mai scurt timp 
să monteze și să repare o ra- 
boteză mare și un strung 
„Khrussel”, fără plată.

Chiar și cei care că’ătoresc 
seara cu trenul vin Dumini
ca și nu se 1 isă întrecuți de 
cei din localitate.

Lucrătorii dela garaj au 
hotărît să dea circulației ma 
șinile care până acum lânce
zeau, iar tov. Vintilă Con
stantin, presttând muncă vo 
luntară a reparat un poli 
zor dela Tratamentul Ter 
mic, care era aruncat într’un 
colț al atelierului în stare de 
ntCincționare încă din anul 
1933-

Cea mai mare; realizare din 
ultimul timp a muncitorilor 

iși technicienilor dela uzinele 
C. M. C. din Cugir este ma
șina de găurit cu aer compri 
mat, a cărei fabricație a fost 
pusă la punct după mari stră
duințe de către tov. Vintilă 
Constantin, maistru, Sercșz" 
Alexandru, constructor! Di
cu Achim și alții.

Inarnte de războiu aceste 
mașini erau importate din 
străinătate.

Tot la atelierul pneumatic, 
se repară toată mașinile și

tn raport eu venitul fiecăruia șl In 
mod |>rogresiv.

Sancțiuni pentru abaterii 
dala prevedo'iie Statutului

ART. 44. — Holăririle de Par
tid trebue st fie aduse la îndepli
nire conștiincios, e act și la tim >. 
Neîndeplinirea 1 o ări i or organe or 
superioare, călcarea sau ui sau a 
programului, precum și oiice alte 
fapte care vin I 1 con razii ere cu 
morala de P.ir.id, vor li sancțio
nate după cum urmează:

a) pentru organi'a ii, vot de blam 
și dizolva ea organi ației res, e ive, 
urmată de o re nregi ra e geneia- 
lă a membrilor sai;

b) individual pentru membrii de 
Partid;

1. observație sau admonestare sert 
să;

2. vot de b'am
3. interzicerea pe timp limitat de 

a ocupa o funcție in Partid;
4. vot de blam cu aver i ment;
5. excluderea din P„r.id.

Dispoziții transitorii
Membrii proveni i c'i.i Par idul Co

munist Român și din Pa iJul So- 
cial-Lăemocrat devin me . brii ai Par
tidului Mun.i.oresc Român.

Eliberarea cărților de membru se 
va face după o prealabi.ă verificare. 
Normele de verif a e vor fi tixa e 
printRo instruc,iune a C. C. al P, 
M. R.

realizat prima 
de găurit din țară
din urmă la Uzine’e C. M. C din 

schimbări în spre mai bine a o ga. 
prin mun.a de edu.aț e și bmui e- 

, si uațla dela uzinei e C. M. C. să 
riloaie, — e anu. mun a cor.s r c- 
mai mult, ma^a mun.i.oriior Cu-

ciocanele.pneumatice care iu 
fost deteriorate în timpul 
războiului, din cauza bombar 
damentelor.

Dela toate atelierele CTR 
din țară au fost aduse o mul 
ținte de mașini arse, care du
pă recondiționarea făcută la 
Cugir iau drumul atelierelor 
unde sunt așteptate de mun
citori.

Direcțiunea uzinelor la pro 
punerea Sindicalului Metalo- 
Chimic din Cugir, a premiat 
pe tovarăș:i Susan Nicolae. 
Iletel Stoian, Urițescu Nico 
lae, Mihalcea Ion, Drăgoi 
Constantin și Ioniță, evidett 
dențiali în câmpul muncii cu 
diferite inovații și reduceri 
de timp în executarea lucră
rilor. G. I.

La Cobra a avut loc

Comemorarea masacrului ceferiștilor

Din inițiativa Sindicatului 
C. F R. la Dobra, a avut 
loc în ziua de 16 Februarie 
a. c., o ședință comemora 
tivă în cadrul căreia ș’au co
memorat 163 de ani, dela tra 
gerea pe roată a lui llori.i

Ceferlș li din Simeria eu asigurat 
apror zlonarae la timp a uzinelor 
I. M. S -Hunedoara cu materii prime

SIMERIA. — Personalul 
ceferist dela Mișcare și Dac 
țiune din Simeria, preocupat 
de asigurarea ajirovizion irii 
la timji a Uzinelor 1 M S. 
din Hunedoara cu materiile 
prime și niaetrialele necesa 
re, a trecut la minunate ac
țiuni de inițiativă și volun 
tariat.

Astfel, până dăunăzi, pe 
secția Simeria 1 luncdoara, 
vagoanele de marfă erau re 
morcate de trenul mixt Nr? 
2487. Acesta nu putea remor 
cajnsă mai mult de 12 va
goane totalizând 380 tone, cu 
toate că zilnic erau destinate 
Hunedoarei 50 — 60 vagoa 
ne, fapt care provoca mari 
întârzieri de transport, zil
nic rămânând tn sta'ia Sime 
ria câte 40 vagoane, udae-
le I. M. S. fiind lipsite ast-

80 vagoane de scânduri 
într'o singură zl voluntar 

pers. Mtg. E. la Simena
La magazia E. a C. F. R. 

din Simeria, au sosit în ulti 
mul timp 80 vagoane cliere 
stea, care, descărcate în gra 
bă, ocupau o mare suprema 
țâ și totodată erau supuse 
stricăciunii.

Din inițiativa Comitetului 
de 1; abrică, întreg perso.ia 
Iul magaziei E. a. a pres'.at 
8 ore voluntare de muncă, 
în ziua de 10 Februarie, aran 
jându-se întreaga cantitate de 
scânduri.

In timpul muncii, s’a evi
dențiat tov. Musetan E., Ju

IL-isb Cerfej
Mobilizați de comuniști, 

18 muncitori și technicieni 
dela minele de aur ale Stătu 
lui din Certej-Săcârâmb au 
muncit voluntar 144 ore în

In ziua de 10 Februarie a. 
c., tov. ing. Duport Gh., 
șeful Exploatării Musariu, 
dela minele soc. „Mica”-Criș- 
cior, a organizat o echipă vo 
luntară de muncă,- compună 
din 21 funcționari tochni i 
mineri, 5 muncitori, 1 prim 
mmer, 1 conducător de lo 
comotivă și 1 însoțitor de 

.tren, care a preștat 6 ore de 
lucru încărcând 243 vagon^- 
te cu minereu dela orizontul 
15c transportându-le pe 

și Cloșca și 15 ani dela gre 
va și masacrul ceferiștilor 
deal Grivița;

Ședința comemorativă a 
fost urmată de un frumos 
program art stic, dat de ele 
vii Gimnaziului Industrial și 
Unic din localitate. 

fel de materialele necesare.
Personalul de tren ți lo

comotivă, la propunerea tov. 
Mazur Nicolae, impiegat de 
mișcare din Simeria, a ho 
larît ca locomotiva, care tul 
tea neutilizată timp de [ie
ste 2 ore în Hunedoara să. 
se întoarcă la Simeria, de 
unde să mai remorce un tren 
de marfă, iar la ultima cursă 
de personal să fie remorcate 
și restul vagoanelor.

Prin aceste două trenuri 
constituite in mod voluntar 
de sirnerieni, se aduce Ad- 
ției C. F. R. un venit zilnic 
de cca. 240.000 lei, totoda 
tă, materiile prime sosind la 
timp la uzinele din Hunedoa 
ra.

DICU AUREL
Cortsp.

aranjate
de

no T-, Schonhardt E., Todea 
T., Sima I. și Velniceriu lu- 
liana.

A. Dicu, coresp.

Ostaș'i Companiei IV-a E- 
xploatare C. F. R., din Si- 
meia, pe lângă m'siunile ce 
le împlinesc in serviciul C. F. 
R. mișcare, începând din ziua 
de 10 Februarie, în timpul 
liber lucrează alături de mun 
citorii Atelierelor Principi’.e 
C. F. R. Simeria. la diferite 
munci de atelier și transpor 
turi de mărire a prodeuției.

mină, timp in care au ex
tras 52 tone minereu, efec
tuând și diverse reparații de 
întreținere.

iș<*£ ow
ste 300 m., până la puț, de 
unde le-au atașat locomoti 
vei care le-a transportat afa
ră.

Poliția de «-eședință, Deva

Comun'cat
Biroul port arme, face cu

noscut că toți posesorii de 
permise de port și posed.it 
armă precum și posesorii de 
arme fără permis, sunt o- 
bligați a prezema permisele 
și armele ce posedă spre 
verificare la acest oficiu de 
poliție în zilele de 23, 24 și 
25 Februarie a. c..

Celor ce nu se vor pre
zenta în termen li se vor a 
nula permisele și rid ca ar
mele fără nici o posibilitate 
de revenire asupra anulării 
permisului respectiv.

Cetiți și răspândiți ziarul

„ZORI NOI,

organ.za.or.ee
posed.it
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FALSSR: k
In două numere anterioare ziarul noalru a publicat in rezumat primele 

două părți din Nota biroului Sovietic de lufjrma|luni lutitulatA „Falaiilcalorii 
la tonei*.

I ublicAm in numArul de lațA o parte din articolul de fond apărut In 
ziarul „Graiul l'aou" aub titlul »1' a lai fie a tor ii Istorici au foit den>aa'-*ția, pen- 
l uea cetitorii noștri »A ouuoaacâ și partea cealaltă a Notai Sovietice și con- 
oluznle pe care orcanul Direcțiunii Politice a Grupului de Trupe ale Armatei 
Sovietice le trage in aceaatA oheutiune.

Lupta Uniunii Sovietice pentru or
ganizai ea șecurilA.ii colective, pen
tru crearea unui jiu.einie front al 
păcii, a fost sistematic sabotata de 
țai ile așa zise democrate din Apus, 
caic prin întreaga lor ac.ivdate de 
dinaintea anului 1939 au a.itn n ai 
rte lapt poftele de cotropire ale tas- 
atsinuiui, cu intenja de a le cana
liza coutra statului sovietic.

Iu dorința ei de pace, Uniunea 
Sovietică a accep at să ducă trata
tive in 1939 cu reprezentanții an- 
glo francezi în vederea încheieri i li
nei alianțe împotriva agre iutiii liii- 
îeriste, ce devenea iniinen.ă. Întrea
ga lume știe că nu din vina ei 
ci din aceea a luuenclienczilor, ace
ste tratative au eșuat. După cum 
ara.4 expunerea sovie.ică și piesele 
de arhivă pe care ea se sprijină, 
reprezentanții puterilor apusene fă
ceau un joc dublu, tratând In se
cret cu Germania hitlerista, invi
tând-o, priu atitudinea lor, să atace 
Uniunea Sovieti ă, țe-ând ițe e unui 
abject complot de provocare a unui 
conflict armat între U. R. S. S.
și Germania, în care poporul sovi
etic să se trezească izolat, singur, 
față în față cu hoardele naziste. 
Jocul acesta mârșav a eșuat însă 
grația diplomației s aliniste.

Acum falsificatorii is oriej fac zar
vă în jurul faptului că în condițiu- 
uile arătate rnai sus, Uniunea So
vieticii a accep at propunerea Ger
maniei de a încheia cu ea un pact 
de neagresiune. Dar -cine nu își dă 
seama astăzi că tocmai 'datorită a- 
cestrii pact U. R. S. S. a reușit 
să prelungească răgazul de pace 
și șă se pregătoască intens pentru 
a putea mai târziu nu numai să/ res
pingă atacul perfid al hi leriștilor, 
dar și să-i sdrcrtrească definitiv. Pro
cedând astfel Uniunea Sovietică n’a 
acționat numai în interesul său pro
priu, ci și tn interesul întregii lumj 
iubitoare de pace. Imperialiș ii ac i- 
zând Uniunea Sovietică de pactul » 
minut se fac a uita că în 1934 
Polonia, cu binecuvântarea lor a în- 
che at tui pact de neagresiune tot cu 
Germania, că Anglia și Franța au

Oamenii muncii dinjud. Hunedoara
trimit daruri congresului P.M.R.
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sfârșit un ciocan de abataj, 
în miniatură înfipt într’un 
bloc de cărbune, la capăt o 
briche tă, ciocanul având ;i 
tubuleț de cauciuc pentru/ aer 
comprimat; o lopată și un 
târnăcop deasemenea minia 
tură. Ultimul dar al muncito 
riior din Valea Jiului corni â 
în miniatura unui miner cu 
ciocanul d<> abataj în mână 
înfipt într’un bloc de cărbu
ne, cu postamentul de lemn 
lustruit, alături de care se af 
lă un vagonet de cărbune în
cărcat care formează o •că
lim; ră~și-..un suport pentru o 
cutie de h brite.

MttnȘ tarii întreprinderilor 
C. ?,I. C ; t i.ais un micro 
metru și un u ier executate 
în uzi- a, coi din Orăștie o 
cutie do colu/foniu din pro 
ducția ior, turnătorii din Că 

făcut împreună cu Germania decla
rații de neagiesiune in 1938. Deose
birea dintre aces.e acțiuni diploma
tice imperiaite și pa tul de noig.e- 
siune sovieto-german e.te că pe 
când primele serveau ațâțării pof.ei 
de cotropiri a lui I lider u tainul a 
fuior.H interese.or pă ii și a conții 
(mit la cucerirea victoriei asupra 
lii'.’i nsmului.

Acum când toate acestea sunt cu- 
nosciue rtu mai surpi nde pe nimeni 
comportai ea al.ațițor in timpul -răz
boiului, când ei au tarăgănit des
chiderea celui de a] doilea front por
nind dela principiul că es e mai bine 
de a avea un al at sl.1b, decât unul 
puternic și că dacă el totuș se în
tărește trebuesc luate ma uri'e pen
tru a-l slăbi. Tot în această ordi
ne de idei, trebue amintit și des
pre convorbtr.le care au avut loc 
în timpul războtu ui între reprezen
tanții U. S. A. și Germaniei cu 
privire la încheierea unei păci sepa
rate cu aceasta din urmă, l al lusa- 
torii istoriei trec sub tăcere toate

La Congresul F.
de Andrei I uduia
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teniei româno sovietice și române iu
goslave.

Sub semnul acestei unități a fost 
salutată înlăturai ea dțn guvern a re
prezentanților burgheziei în frunte 

' cu Tălărescu și venirea în fruntea 
unor ministere cheie a tov. Ana 

^Pauker, Vasile Luca Gh. Vasilichi a 
i fost terminată, cu succes campania 

insămânțărjlor de toamnă a fosr sa- 
t lutată înlăturarea monarhiei și pro- 
] dlamarea Republicii Populare Româ

ne precum și încheierea tra a elor de 
prietenie și colaborare mutuală cu 
vecinii noștrii in frunte cu marea 
țară a socialismului U. R. S. S.

In producție noua atitudine față 
de muncă care se naște sub ochj. 
noștrj, expresie a conștiinței față 
de regimul de democrație populară

lan au executat o stea cu 
portretul Generalissimului 
Stalin și alta cu profilul ma 
riior dascăli ai proletariatului 
Lenin»St.'il'.n.

jMnerii din Gura B rza 
Crișcior clăruesc Congresu
lui Pi AI. R. o machetă cu mi 
nereu de aur, simbolizând 
munca lor, dar care împreu 
nă cu cele ale muncitorilor 
din Cugir, Ora.tio -i Călan, 
vor fi predare la Congres.de 
tov. Basch Emeric. cjelegat al 
județenii Deva-Huneoclara a 
Partidului Muncitoresc Ro
mân, oda â cu angaiamen o 
le oamenilor muncii d:n ju
dețul nostru de a contițbui 
prin munca lor de redresare 
economică, pentru bunăsta
rea întregului nupor și propj 
șirea Republicii Populare Ro 
mâne, patria color care num 
cesc cu< brațele și cu min
tea la orașe și sate.

aceste fapte, fi ndcă se tem de a- 
devăr ca de ciumă.

Evenimentele <e se desfașoara ia 
prezent sub ochii noș rl ara ă mai 
bine decât orice că țările irupe 
rialiste n’au renunțat la ideia lor 
de a organiza o noua intervenție 
împotriva țărilor ironii demo rații, 
smulse din cânele îinpe ia ismuft i, 
încercând in acest scop să reîn
vie din nou potențialul de război' 
al Germaniei și sa o transforme 
într'o baza de operațiuni pen.ru țe 
lurile lor expan .ori s.eî

Expunerea isto ică a Biroului So
vietic de inlorigai'itrsi va con.ri. ui 
la înțelegerea ju 1 a ce,or doua leu 
dințe ce s'au cristalizat dea.ungul 
anilor și anume: cea riiperia.isia, 
antidemoLȘaiUâ și războinică, al că
rei exponent pr.ncipal sunt S alele 
Unite pe de o par.e, și rea antiinl- 
penalistă democrată ă ți ț.a rică, pe 
de aliă parte, reprezentată de U- 
niunea Spvieli. ă i de ior.de demo
crației de peste tot.

Se poate spune pe drept cuvânt- 
că prin publicarea culegerii ame-' 
ricane, autorii ei au aruncat o aimâj' 
care datorii! intinerării evenimen
telor in lumura lor adevăra a de că
tre Biroul Sovie ic de Iniormațiuni, 
s’a întors împotriva acelora ce în
cearcă s’o folo,cască în contra U- 
niumi Sovietice ti a tuturor forțelor 
democratice.

din țara noastra ia un avânt din ca 
in ce mai des voi at prin mu.ica vo
luntară la care s au angajai tineri și 
femei armata și țăa.u.

La Mica-Brad și Cugir unde in 
trecut elementele social democrat c< 
de dreapta in frunte cu frații Ro
man, Țiereanu et. comp, au încercat 
sa împiedice muncitorimea in lup a 
ei pentru sprijinirea guvernului de
mocratic p in ațâțtri la greva și in
disciplină in munca, reușind la un 
moment dat să faca ca product a să 
scadă simțitor, astazi datori.â inUtu- 
rării acestor elemente și a celora de 
teapa lor, datorită uni ății și acțiu
nilor comune duse pe baza o opune
rilor tov. Gh. Gheorgh.u-Dej în nu
mele P. C. R., pen.ru redresarea 
țării, producția a crescut, discipli
na se îmbuna ățește continuu. As fel 
la Alica, față de producț a de lâfkg.
aur lunar din primavara anului tre
cut producția luna ă a atins azi pe
ste 100 kg.. La Cugir e m curs de 
întouTi ,e un program de muncă care 
va pune pe baze sanăioase aceste 
uzine imporiante din viața economi
că a țării.

Ceferiștii din Sime ia s’au mulat 
din coadă la locurile p.ime, iar me- 
talurgiștir din Călan au câștigat în
trecerea între întreprinderile siderur
gice din țară.

Apelul m nerilor din Lupe ai a gă
sit o primire însuflețită în rândurile 
minerilor din celelalte centre ale ju
dețului la aproape tați m ierii din 
întreaga țară, iar muncitorii uzinelor 
I. Al. S. Hunedoara au reuș.t în 
ultimele săptămâni să product mai 
mult oțel decât în orjea e an îna
inte.

'Alianța între muncitori și țără-ti- 
mea muncitoare se contu.ca.â ma'. 
prcciș iar concentrarea fo țelor de
mocratice de femei și tineret în ju
rul clarei muncitoare ca iln rezu iat 
a! unificării dovedește că toate lo - 
țele progresîs e di țara noas ră se 
angajează în frunte cu ci .a muri
toare penl.u întărirea Repu’licit . o- 
puiare Române.

Drumul parcurs de clasa muncitoa
re d n județul nost.u din ț a noa
stră dela anii de te oare „is orică’’ 
și regalistă pită az' naa'e fi carac
terizat prin zeci și su e de e e ip’e 
grăitoare. Irsia-aren tov. Grlgoraș 
Constantin fost p-țșidn'e al Consi-

Hotărârile Conferinței 
miniștrilor de externe ai Cehoslovaciei 

Poloniei și .Iugoslaviei
Acord complet față de rezolvarea problemei germane

PRAGA. Ci >.<furinla 
miniștrilor de af .teri str lini-, 
ai ( ehoslov.aciei, Poloniei și 
Jiugoslaviei,, convoi ita di.f 
inițiative guvernului polonez 
pentru a discuta probleme in 
legătură cu Germania, a, avut 
loc la Pr.iga, în zilele de 17 
și 18 februarie.

Pai ticipanții la conferință 
• au i azul dc acord asupra ur 

matoarei declarații.
Cele trei guevrnc declară 

că izolarea politică a Ger
maniei apusene subminează 
însăși temelia securității Eu 
ropei, pe când condiția prin 
cipală a securității este apa- 
carca controlului asupra (Ser 
maniei dc toate cele patru 
puteri ocupante. Izolarea po 
litică a Germaniei,, care con 
stitue numai un din meto 
dele dc divizare a Euroțrei 
în două blocuri opuse, duce,

liului Sindical Valea Jiuiui ca prefect 
al județ'i uj Hunedoara ca_e a jvut 
loc zilele acestea rapo.la.a la situa
ția din 1929 când prefiri al jude
țului Hunedoara era călăul fto vani 
care a tras primui glo.ae in munci- 
tUlii dela Lupem peni u a incu.aja 
pe ceilalți, este unul dm aceste e- 
xemplc.

In preajma zilei Congresului mun
citorii din județul nostiu țoale for
țele progresiste și-au luat nour an
gajamente.

In alară de darurile pe care le au 
pregătit cu dragoste pen ru conducă 
toni lor iubiți, pentru oaspeții stră
ini cari vor par.icipa la lucrăn'.e 
Congresului, muncitorii și țăranii 
djn Cugir și jur au hotărit să^ refacă 
Duminică prin munca volunta ă dru
mul dela Șibot la Cug r.

La Deva se pregătește o ia e 
acțiune de ieșire volunta ă pentru 
amenajarea stadionului sportiv.

In unele centre din județ se va 
lucra și Duminică iar venitul va fi 
destinat ajutorării poporului Grec 
care luptă cu vitejie împotriva inter- 
venționiștilor anglo-americani ș: a 
slugilor lor credincioase dela Ate
na etc..

Conduca or.'i clasei muncitoare din 
țara noastră și de peste graniță au 
subl.niat in repetate rânduri însem
nătatea internațională a măre,ului 
act care se înfărtuește la noj. Nu
meroși delegați străini care par i- 
cipă la lucrările Congresului vor pu
tea trage învățăminte tolos toa^e din 
experiența clasei muncitoare din Ro- 
fnânja.

Numai cercurile imperialiste reac
ționare și agenții lor social demo
crații de dreapta urlă căutând prin 
toate mijloacele să denigreze miș
cările muncitorești din Es'ul și ud- 
Eslul Europei și deci și făurirea ur.i-1 
tații muncitorești din ța-a noastră, 
unitate care va contribui ca țara 
noastră să f’e un factor și nai ac
tiv. în Ggărui anti-imperia’isl și de- 
morratic în frunte cu U. R. S. S. 
ca țara și p.'.po-ul nostru să nu ajun
gă Ia soarta Greciei.

Cu aceste gânduri mrmei oiimea, 
poporul muncitor din județul u :e. 
cioara avmd în frunte Pa.Bdul ei 
de avatgardă P. M. R., s .’ută Con
gresul P. Al. R, u â îd congres’șt - 
Ior spor la muncă. 

jur <1<- i» țtart' la trai'isj'urma 
rea (îermait ei ujiu nu întru 
unealta țxilitica m inâmi <' 
miri' jm'.i ri și pe <le alt 1 țw 
te, ea duce la infiltrajat ea 
naționalismului r<-\ izioni l 
german și la r estabiliri a ihi 
litarismului german, cart pa* 
te deveni focarul unei miur 
agresiuni îndrejrtata in? is 
tai de toate imțiotriva < eho 
slovaciei, Poloniei, Jugoski 
viei și celorlalte țâri si.r. e 
și, ulterior, împotriva intre 
gei Europe.

Cele trei guverne cei- c..t 
hotârîrile celor patru puteri 
din 5 Iunie 11,145, privitoare 
la stabilirea Consiliului de 
control pentru (.ermuni.i și 
hotarîrea dela l’otsdam reft 
ritoare la Consiliul mini-tri 
lor de afaceri ‘-traine. hota 
riri rare nu J | î ațilicate 
pân., astazi, --ă fie împlinite 
în între rime.

Cele trei guetrne -unt io 
special îngrijorate de fapiiâ 
că programul anunțat ante 
rior pentru dimilitainaiva 
Germaniei nu e-te ../>!.< im 
zonele de ocupație ap :-..-n^

C<’le trei j. .■ rne - mi 1 
grijorute de (aptul ca ț flf 
ramul pentru re oiistriii ■ 
democratică ș; denazifir: ' 
Germaniei nu e-ie apl'C :r, 1b 
zonele apusene, liitlerișt.i 
sunt tot mai de- mim i 
posturile de conducere , f.mt 
ce poate a' e i con ■< inie m : 
mejdioasd și alarmi- .za o, i 
nia publică a tuturor țarilor 
iubitoare de pari

Ceh» tre: g iv'-r.ie, r--: mos 
când importanța nornializăiii 
vieții economic a < .ermaniei 
pe o baza >li-, 
a preveni menim.u t ia 
iată securii ini Eurojiei și lu 
mii, iș.i qx; • in acela- 
timp ingrijor.tvei p.-ntr'i "a» 
tul că ultimul p'aii p< fu 
ref recrea G. nanîG a o. - 
ne creiazi o primejdie ■ .... 
pentru structura ccom 

j pașnică a Europei apu-enr.

EcourPe conferinței 
dela Praga

Presa polonț-za publ câ if 
gii comentări, asuma b .1.. 1 
riior conferemdeia i'ra^a 
a miniștrilor de f'i.terne : i 
Poloniei, Cehos’m ariei și fu 
goslaviei.

Deasemcni, hmiirîrila ,-1-ia 
Praga suni z.duiaio cu mul 
tă satisfacție de presa jUg« 
slavă.

primește și ni. rv 
p u b I i cit ate

rmer Jad . hi H tdoara, Deva 1S>4S.
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