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Alegerea Comitetului Sindical la Uzinele Cugir, 
o victorie a unității sindicale

Alegerile s’au desfășurat în prezența tovarășilor Gheorghe Apostol 
președintele C.G.M.Sencovici și Brătfăleanu secretari gen. aiC.G.M.

Alegerea comitetului sindical la Uzinele din Cuglr a marcat 
o nouț victorie a unității sindicale. Participarea numeroasă, atitu
dinea hotărttă a muncitorimii au dovedit că este pe deplin conști
entă de Importanța pe care o are solidaritatea muncitorească pentru 
ca ta condacerea sindicală să Intre elementele devotate și cinstite șl 
sd au se strecoare nlclun reacționar, nici- o coadă de topor a acestora. 
Provocările celor câțiva reacționari, care au tncercat să tulbure des
fășurarea democrată a alegerii in spiritul unității sindicale s’au lo
vit de solidaritatea muncitorească, reușind să-l demasce șl să-i înlă
ture din mijlocul ei.

încolonați, cu lozinci manifestând solidaritatea muncitorească 
In Jurul F. U. M. salarlațll celor două uzine, —fabrica de muniții, 
șl fabrica de arme, — muncitori șl funcționari, femei șl tineri au 
venit plini de hotărtre să-șl aleagă conducătorii sindicali, care să le 
reprezinte interesele pe timp de un an. Prezența tovarășilor delegați 
al C. G. M., tov. Sencovicl șl Brătfăleanu este salutată cu aplauze 
entuazlaste șl strigăte de „ Trăiască Confederația Generală a Muncti! 
Trăiască F. U. M. 1

In timpul adunării sosirea tov. Gheorghe Apostol, președintele 
C.G.M. a dat tntruntrll șl mai mult aspectul unei mart sărbători 
muncitorești.

Muncitorii Intonează „Interns- 
lioaalâ* șl alte cântece muncito
rești, după care tovarășul Birbu, 
președintele sindicatului deschide 
ședința. El Tnfățfșează lupta dusă 
de sindicat cu reacționarii din 
coaducerea uzinei, pentru câști
garea revendicărilor muncitorești, 
la urma luptei sindicatului o parte 
din reacționarii șl sabotorii din 
conducerea uzinei au fost îndepăr
tați. D.pl raportul moral al 
tovarășului Barbu, tovarășul 
Pop Gbeorghe, casierul sindica
tului a prezentat raportul mate
rial, verificat de tov. Țâadău, fn 
calitate de cenzor.

In acest timp un grup de vreo 
20 provocatori reacționari, in 
frunte cu advocatul O teanu și 
Dăneasă Ion, membr'l io condu
cerea Partidului Național Țărănist 
din Cugir, au încercat să pro
voacă scandal, agitând împotriva 
conducerii sindical- șl a Confe- 
detețiel. In fața acestor provocări 
muncitorimea unită șl conștientă 
a răspuns ca un singur om, de- 
mascând politica reacționară pe 
care o fac împotriva intereselor 
muncitorești uneltele lui Manlu și 
Brătianv, care mai Ieri au des fiin
țat sindicatele și au vărsat atâta 
sânge muncitoresc pentru faptul 
de a fi cerut dreptul ia viață 
.Sindicatul on cunoaște altă po
li Uri, — spună tov. Barbu ea 
răspuns provocătorllor. — de- 
«ât politica clasei muncitoare, 
strâns unită în jurul partidelor 
muncitorești, unite In Frontul 
Voie Munoitoresc".

In timp ce s’a trecut la alege
rea comisiei de candldare a sosit 
in ra jlocul mundterllor tov. Oh. 
Apostol, președintele Confedera

ției Generale a Muncii, prim't cu 
aplauze furtunoase și urale ne
sfârșite.

Tov. Brătfă'eanu este ales In 
entuziasmul general să prezideze 
alegerea. Io comisia de candldare 
sunt aleși patru tovarăși și o to-

U. H. S. 5. a acordat României încă 20.000 vagoane grâu
Agitații șovine rasiale. Legea și lucrările electorale. 

Efortul
Dl Prim-MInlstru Dr. Petru 

Groza a făcut declarații presei din 
Capitală, ocupându-se cu pro
bleme la ordinea zilei.

La remarca făcută de toți zia
riștii că există In prezent liber
tate largă a presei, prlmul-minis- 
tru a subliniat că lupta electorală 
trebue aă se desfășoare, pe cât 
posibil, in condițiunl normale.

In România, a arătat d-l dr. 
Petru Oroza, nu e exagerat sâ 
spunem că s'a păstrat maximum 
de ordine față de alte țăil aflate 
în situații similare.

varășe, care urnează să propună 
activiștii cei mii cinstiți și hotă- 
riți luptători aiîauzel clasei mun
citoare. Grupui' eacțiooar a făcut 
o nouă încercai» de sabotare a 
alegerilor pectr a pune oamenii 
lor în conduce^, dar nu reușesc 
nici de data xeasta să spargă 
unitatea muncitorească. Comisia 
de candldare îepărcinează pe tov. 
Chlrilă să citească lista celor pro
puși, trecându-se apoi la vot. Cu 
excepția uuui alrgur membru, în
locuit apoi cu altul lista întocmită 
pe baza F. U. M este votată cu 
o majoritate zdirbitoare. In fața 
entuziasmului c-cSre nouii aleși 
au fost aclamați celor câțiva pro
vocatori au le a Jmas altceva de 
făcut ajcât si părăsească sala. 
Trrhue ii menționăm aci atitu- 
ainea* Lmenor, cart prin'fiotărîrea 
cu care au apărat unitatea sindi
cală au dovedit că merită pe de 
plin încrederea pe care regimul 
democrat îl acordă femeii.

In comitet au fost aleși co
muniști, social-democrațl șl doi 
membri ffirft de partid. El 
are urm&toarea compoziție: 
Barbu Gheorghe președinte, 
Țireanu Remus și Moguț Ioan 
vice-președințl, Grăinicescu se
cretar, Pop Oheorgha secre- 
tar-ajutor. Popeacu Vaslle ca
sier, Drăgoi Anton, Ispas An
drei, MIrcca Gheorghe, Cazan 
Traian Groza Traian, Duml- 
trean Viorel, Țăndâu Aron, 
Crișan T., Salcu Nlcolae, Murgu 
Silviu, Marcu Traian, Fodor 
Romulus, Burloncea Aurel, din 
partea resortalui de tineret, 
tovarășa Moraru din partea 
resortului de femei, Mureșan 
Gheorghe și Bondoc Stelian.

Continuare, In pag. 3-a

guvernului pe tărâm

Agitațiile șovine
Ouvernul^a făcut eforturi mări 

pentru a asigura o liniștită con
viețuire între popoarele conlocui
toare.

In ceeace privește încercarea 
de a Învia ura rasleală, d-l dr. P. 
Groza a arătat că nimeni nu 
poate ști unde ie oprește.

Ouvernul va Încerca soluții 
pașnice, dacă Insă acest joc pe
riculos va continua, se vor aplica 
sancțiuni cari se vindece odată 
pentru totdeauna pe cal cari mai

Joi, 28 Februarie 1946

TELEGRAMA C. G. M.
către

Generallssimul ST ALIN
Excelențel-Sale

Generailsslmu'ui loslf Vlsarlonowld Stalln
Cu ocazia împlinirii a 28 de ani dela întemeerea 

invincibilei Armate Roșii, transmitem in numele celor 
1.500.000 salariați organizați in Sindicatele Unite din Ro
mânia, salutul fierbinte și plin de nemărginită recunoș
tință, armatei elibrratoare și Domniei Voastre, coman
dantul suprem ai oștilor care au salvat civilizația lumii, 
deschizând perspective luminoase păcii, securității și in
dependenței popoarelor.

Muncitorimea română nu va uita niciodată ajutorai 
grandios dat de Armata Roșie pentru eliberarea poporu
lui român. Nobilul sacrificiu de sâ ge sovietic a cimen
tat prietenia româno sovietică, chezășia independenței și 
prosperități poporului român.

Astăzi când eforturile omenirii se Îndreaptă spre 
construirea și consolidarea unei păci juste și durabile, 
exprimăm omagiul nostru Armatei Roșii și comandantului 
ei suprem, pentru contribuția hotărltoare la obținerea 
victoriei.

Trăiască Armata Roșie eliberatoare!
COMITETUL EXECUTIV

AL CONFEDERAȚIEI GENERALE A MUNCII DII ROMÂNIA

„Reactiunea din România 
caută prin toate mijloacele să compromită 
în fața opiniei publice mondiale atât 

guvernul cât și democrația românească" 
Comentariul postului de radio „Moscova" cu 

privire la situația din România
Platul de radio Moscova a 

vasmis, Duminecă seara următo
rul comentariu al scriitorului Ni- 
iffi-Ți cu privire la situația d n 
România:

La 6 Martie se va împlini un 
an de când în România a fost 
format guvernul de concentrare 
democratică prezidat de d-l dr. 
Petru Groza.

Acest an a adus României mari 
succese atât pe frontul politic

Condamnarea la moarte 
a membrilor „Guvernului Horla Slma“

Tribunalul Poporului a dat sen
tința In procesul cunoscut sub 
numele de „guvernul Horla Sima” 
și propagandiștii delaJRadio Donau.

Au fost condamnați la moarte 
pentru vina de crimă de război 
pentru faptuL de a se fi pus în 
slujba hitlerismului părăsind teri
toriul național următoiii:

economic.
sunt stăpân ți de asemenea pofte 
bestiale.
Titlurile de împroprie

tărire
Guvernul s’a preocupat de de- 

flnltvarea reformei agrare, încă 
înainte de a se fi făcut o temă 
de agitație din aeeastă problemă, 
întrucât s'a constatat că pe Ici 
pe colo, s’au făcut greșeli, abu
zuri, nedreptăți, s’a Instituit co
misia internațională cu misiunea 
expresă de a repara lucrurile. 
Sunt unele județe In cari lucră- 

Urmare In pag. 3-a 

intern cât șt pe frontul politie 
extern.

Printre aceste «»<•/•<«» 
considerat și recunoașterea °gu
vernului român de către guver
nul Unlulunil Sovietice șl apoi 
șl de către guvernele Marel Bri
tanii șl Statelor Unite ale Ame- 
rlcei.

Hotărîrea luată la consfătuirea 
dela Moscova a celor trei mlnlș-

Contlnuare tn pag. 4-a

G-ral Platon Chlrnoagă,
G-ral Ion Gheorghe, 
Serviu Vladlmlr Crlsti, 
Visarion Pulu, 
Ion Sâogeorgiu, / 
Pentru vina de a se fi pus în 

slujba inamicului, propagând prin 
voibă șl scris ideile hitleriste și 
pentru faptul de a fi părăsit te
ritoriul național, au fost condam
nați la dendențiune pe viață, ur
mătorii:

Alexandru Cuzln,
Alexandru Gregorian,
Hoiia Stamatu,
Vintilă Hoiia Caftangtogiu.
Pentru vina de a fi înlesnit 

pătrunderea în țară a ideilor fas
ciste șl pentru a fi militat pentru 
ele, primlLd directive dela legația 
germană Gheorghe A. C. Cuza, a 
fost condamnat la 20 ani deten
țiune riguroasă.

Acuzatul Nlculae Gușe fost a- 
gent în Prefectura Poliției, vino
vat de maltratarea celor reținuți 
pentru cercetări a fost condamnat 
la 4 ani temniță grea, iar Călu- 
găreanu Constantin fost paznic 
la închisoarea Răbnlța, a fost 
achitat.
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Noul comitet
Tineretului Progresist din Lonea

Sfaturi pentru plugari

Ce sămânță trebue să alegem pentru semănat
Dacă privim culturile, ve

dem că există o deosebire 
între lanuri.

In unele lanuri vedem că 
sămănâturile sunt neuniforme, 
pline cu buruene, firave și 
sunt rare. Acest lucru se în
tâmplă din cauza sămânței 
care a fost rea. Și dacă pri
vim un lan cu firele deopot
rivă, curate, viguroase și bine 
încheiate, ți-l mai mare dra
gul de-al privi Aceasta do
vedește că sămânța a fost 
bună,

Pentruca să avem o recoltă 
frumoasă și sănătoasă — ca 
cea din ultimul exemplu — 
trebue să ținem seamă de ur
mătoarele reguli.

1. Sămânța trebue să fie 
mare șl grea. 2. Să fie cu
rată. 3. Să fie sănătoasă. 4. 
Să Încolțească viguros adică 
cât mai repede. 5. Să fie de 
soi bun.

Copiii în ajutorul orfanilor
Problema orfanilor, victime ale 

războiului hltlerist care le-a dis
trus căminele, i-a despărțit de 
cel dragi, cere o rezolvare grab
nică, la care trebue să contrlbue 
fiecare cetățean. Este o datorie a 
tuturor în Interesul comun al re
clădirii țării.

Apărarea Patriotică a strâns o 
parte din acești copil și i-a insta
lat In cămine destul de numeroase. 
Astfel In județul Hunedoara, în 
apropierea Hațegului în satul Păc- 
llșa funcționează un orfelinat unde 
sunt adăpostiți 35 copil slnlstrațl 
din Moldova. Aici II se dă posi
bilitatea unei educații progresiste, 
Îngrijiri pentru a forma din e(

Dacă se va ține sema de 
aceste cinci reguli la alege
rea oricărui fel de semințe 
vom avea o recoltă frumoasă 
șl cu un procent din cele 
mai ridicate. Astfel la semința 
de grâu la diferite soiuri, ob
ținem următoarele rezultate: 
Cu boabe grele 87 la sută, 
cu boabe mijlocii 70 la sută

Dala Primăria Deva 
Modificarea regulamentului de organizare 

a serviciului pentru curățitul coșurilor
La cererea publicului care era 

nemulțumit de felul cum se exe
cută curățatul coșurilor, primăria 
orașului a modificat regulamen
tul de organizare al serviciului 
pentru curățitul coșurilor. Nou! 
regulament prevede ca primăria 
să dea un salariu minim pentru 
coșarl, salar care să le asigure 
dreptul la pensie, pentru asigu
rările sociale.

adevărați fii ai țării. Dar nevoile 
sunt multe și numărul orfanilor e 
mare. In anumite regiuni ale țări, 
ca la Galați exemplul s’au luat 
Inițiative demne de admirat șl de 
urmat. Astfel elevii au hotărât că 
vor ajuta și ei pe prietenii lor. 
In flecare săptămână fac o zl 
drumul pe jos până la școală, Iar 
banii de tranvai ii varsă Apă
rării Patriotice pentru susținerea 
orfanilor. Tot așa la școala ,An- 
tlm* din București, copiii au or
ganizat echipe de colectă care 
merg din bloc în bloc, strâng 
halDe șl bani pe care le predau 
Apărări Patriotice.

S’a deschis astfel campania 

și cu boabe tșoare 43 la 
sută, iar restul t pierit din 
pricina gerului, insectelor și 
boalelor.

La fel se întlmplă cu tot 
felul de semințe și deaceea 
este bine să țirem seama de 
acestea 5 regul și in felul 
acesta vom obfne rezultatul 
dorit.

Proprietarii de imc.bile vor plăti 
și ei coșarilor o taxă stabilită 
de primărie de fecare dată când 
execută curățirea coșurilor și a 
sobelor.

Acest lucru sa stabilit pentru 
ca șl coșarii să-și poată întreține 
familia șl totodată să depună cât 
mai multă munci pentru execu
tarea cât mal des a curățirii co
șurilor.

de războiu
.Copii pentru copii* care urmă
rește în acelaș timp întărire sen
timentului de solidaritate între 
copiii care se bucură de un că
min și cei lipsiți de grija părin
tească.

Ce ar fi dacă șl elevii școale- 
lor noastre ar renunța la câte un 
cinematograf, ssu vreo prăjitură 
la cofetărie săptămânal, pentru a 
trimite la colegi lor orfani dela 
Păcllșa această sumă, contribuind 
la încălzirea sau alimentarea lor? 
N’ar avea el conștiința înnobilată 
de simțul datorii Împlinite ?

«Copil pentru copii", lozinca 
lamaiă de noua campanie a Apă
rării Patriotice Iși așteaptă adepțll.

Organizația Tineretului Progre
sist din Lonea a ținut o mare a. 
dunăre unde au fost Invitați dele
gații comitetului de plasă Petro- 
șenl și Instructorul județean Co- 
toț loan.

D. Profesor Borza într’o con
ferință educativă dă sfaturi folo 
sltoare tineretului pentru îmbună
tățirea cunoștințelor lor.

După conferință s’a trecut la 
alegerea comitetului. Au fost aleși 
în unanimltrte următorii tineri: 
Vesa Ioachlm președinte, Selan 
loan și Crișan Ionel vlce-preșe- 
dințl, Ujtalvi Alexandru secretar, 
lenuleicu Susara ajutor de se

j In pragul deschidere! Congresului 
Național al Femeilor din România

Tiua de 4 Martie va trebui să 
devină o dată istorică în viață și 
munca femtilor din țara noastră, 
care cu prilejul Congresului lor 
Național, vor trece pentru prima 
dată pragul Parlamentului.

Acest pas va trebui să consti- 
tue ștergerea inegalității de drep
turi intre femei și bărbați.

Glasul unit al femeilor din di
ferite categorii va răsuna ener
gic, —- însuflețit de dorința în
cadrării In lupta pentru consoli
darea democrației în țara noas
tră. Femeile din diferite organi
zații, grupări sau partide au o plat
formă comună de acțiune, care 
constitue proectul de statut ce își 
va căpăta forma definitivă la a- 
cest Congres.

Proectul de statut recomandă 
participarea activă a femeilor la 
munca de reconstrucție a țării, 
la consolidarea regimului demo
crat, precum și la lichidarea ră
mășițelor fasciste și reacționare.

In aceste cuvinte nu este cu
prinsă numai năzuința femeilor 
ci șl a întregului popor care a 
suferit de pe urma barbariei fas
ciste.. Femeile intelectuale, mun
citoare, țărance, gospodine toate 
se vor uni într’o forță puternică 
pentru a apăra un bun al nostru, 
al tuturora — democrația.

Regimul democrat prezidat de 
Dr. Petru Groza, dă drept de vot 
femeilor, de-a alege șl de-a fi 

cretar, Lazar Marioara casier. De- 
meter Petru, Jurja luliu cenzori, 
Drăgan Nlcolae, Rusu Petru, Rlm- 
niți luliana presă și oropagantM, 
Isac Rudolf, Andres Ș'efan secția 
Sportului, Ferenți Slmfoti, Oprișa 
Vaslle secția culturală, Pera Euge
nia, Varga Lola, Matei Aros și 
Morus llie delegații elevilor de 
liceul Drașovean llie responsabil 
cu excursii.

In încheiere prietenul Cotoți 
loan expune sarcinile noului co
mitet,Jmulțumind publicului pentru 
atenția ce se acordă în munca de 
toate zilele, întregului tineret A 
urmat apoi petrecere pâoă’n zori.

alese, drepturi egale cu ale băr
baților.

Deși la cârma țări s’au perin
dat atâtea guverne, niciodată n’au 
fost realizate cerințele unei jumă
tăți din populația țării. Reg mărie 
reacționare știau că femeile având 
dreptul de afirmare se vor ricMca 
împotriva politicei lor de asuprire 
și de jaf, împotriva războaielor 
și crimelor pe care le pregăteau 
contra poporuiui și lumii întregi.

Se știe că femeia a avut de 
suportat datorii și greutăți ca și 
bărbatul, ba chiar și mai mari.

Femeile ce vor într’adevăr bi
nele copiilor lor, al familiei și 
țării noastre au pot privi decât 
cu ură zvârcolirile așa zișilor 
-democrați* de al lui Mania șl 
Brătianu care se prefac a fl apă
rătorii drepturilor femenine, cu 
gândul perfid și bandlțesc, de-a 
cumpăra voturi. Femeia nu poate 
uita că ei sunt acei ce au tras In 
muncitori la Lupeni și Grivița, 
lăsând în doliu și durere sute și 
sute de mame și copii.

In Interesul propășirii țării noa
stre vom găsi posibilități de a 
ocroti copilul de a-i pregăti un 
viitor mai luminos.

Pe ziua de 4 Martie, femei din 
toate colțurile țări îșl vor spune 
pentru prima oară liber păsurile 
și vor hotărî drumul pe care îl 
au de urmat. La congresul din 4 
Martie, care va trebui să devină 
un bun al tutur r femeilor, fle
care va aduce contribuția ei.

Voronejul va fi un orașînfloritor 
de Lev Rudnev

academician arhitect

(Continuare)

Piața Nlchlt deasemrnea se 
amenajează din nou: ea devine 

dreptunghiulară prin refacerea 
eolțurllor pe străzile Pușkln șl 
Karl Marx, așa numita clădire 

.Utlujoc* se dărâmă șl se Inlo- 
cuește cu altele, Iar fațada clă

dirii teatrului și Băncii de stat 
se adaptează la arhitectura gene
rală a pieței.

Ișl va schimba complect aspec
tul piața gării: mărlndu-se mult, 
pe ei h construește o nouă gară, 
un hotel și alte clădiri de câte 
4 etaje,

întreprinderile Industriale, se 
vor scoate dincolo de centrul 

orașului In piețe noi la periferie, 
având teritorii de reservă pentru 
lărgirea lor. Lângă terenurile clă
dirilor Industriale se amenajează 
cartiere de locuințe cu clădiri de 
un etaj și două etaje pentru mun
citori. Peste tot aici se prevede 

crearea de zone protectoare de 
verdeață.

Caracterul arhitecturii acestor 
cartiere șl în genere, a tuturor 
construcțiilor urbanlste dela pe
riferia orașului, ca șl pe pantele 

dinspre râu — va fl ușor, îmbu
curător, cu o mare cantitate de 

verdeață (plopi, castane, grăjlnl 
fruct feri, florării).

Pentru construcții se proecteasă 

a se utiliza exluslv materialele 

de costrucție locale: cărămidă 

roșie șl de sllicațl, varul, țigla și 
altele, din care se vor putea con
strui vile minunate, Pe fondul ver- 
dețel vilele albe șl roșii, de cără
midă, succedâfldu-se cu cele de 

lemn — vor da un aspest ele
gant acestei părți a orașului. 
Pe lângă aceasta se va practica 

pe scară largă construirea de car
tiere constând din blocuri mari.

O atenție deosebit! va trebui 

să se acorde amenajării Interne 

a locuințelor. Dată fiind densita

tea mare și suprafața locallvă, o 

Importanță excepțională capătă 

planificarea locuințelor.
Râul Voronej împarte orașul în 

două părți șl are o vale largă 

care pe alocurea trece de un ki
lometru. Pe alocurea aici erau 

teritorii mlăștinoase pline de țân
țari propagatori al malariei. Acert 
fapt reprezintă un pericol grav 
pentru starea sanitară a orașului 
șl sănătatea populației. Problema 

acoperirii cu apă a acestei văi a 

râului șl construirea unui baraj, 
reprezintă o deosebită Importanță 

pentru dcsvoltarea orașului. Pen

tru combaterea malariei cel mal 
radical mijloc II constitue distru
gerea bălților prin inundarea văii 
răului șl ridicarea nivelului apei 
prin baraje. Paralel cu asanarea, 

orașul va f1 înfrumsețat de oglinda 

spațiilor aquatlce. In ceeace pri
vește frunisețea sa, el se va afla 

la acelaș nivel cu asemenea orașe 

ale voastre, așezate pe râuri mari, 
ca Ssratov, Kulblșev șl altele.

Pentru a da o justă îndru nare 

■ouli arhltesturi a Voronejulul, 

trebuesc studiate profund minu
natele monumente Istorice ce 

s’au păstrat, fapt care va ajuta 

soluționarea acestei probleme și 
elaborarea unui colorit arhitecto

nic propriu, al Voronejulul. Pen
tru aceasta la lucrările de refa
cere a orașului natal Iau parte 

arhitecțil locali, cărora li se oferă 

posibilitatea de a-șl manifesta la 

maximum Inițiativa lor creatoare.
Orașul Voronej se reface re

pede cu concursul populației. Mii 
de case de locuit au și fost date 

în exploatare; majoritatea azine- 
lor și fabricelor au fost restaurate 

și multe dintre ele îndeplinesc 

deacum norma de producție de 

până la războiu.

Renaște șl viața culturală a ora
șului, teatrele lui funcționează din 

nou.
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Alegerea comitetului la uzinele Cugir,
o victorie a unității sindicale

U.R.S.S. a acordat României 
încă 20.000 vagoane grâu

— Urmare din paf. l-a —
După alegerea comitatului, in 

mijlocul entuziasmului nestăvilit 
a luat cuvântul tov. Apostol, care 
spune printre altele:

Unitatea muncitorească a știut 
să dea răspunsul cuvenit provo
catorilor mârșavî, unelte ale reac- 
jinnii, care au Încercat cu forja 
să pună mâna pe comitetul sin
dical. Elementele ticăloase, susți
nători ai fascismului au fost ast
fel Îndepărtați dii mijlocul mun
citorimii conștiente.

Comitetul pe care l-ați ales as
tăzi trebue să 1 ajutați pentru a 
continua lupta pentru apărarea 
intereselor voastre. El va trebui 
să răspundă In fata voaatră de 
activitatea pe care o va depune. 
In fata voaitră stă sarcina de a 
lupta pentru nimicirea complectă 
a fascismului, pentru zdrobirea 
forjelor reacționare, de a sprijini 
guvernul pentru a-și continua 
opera de democratizare a tării. 
A/em marea țintă de a realiza 
unificarea politică a clasei munci
toare prin Întărirea șl adâncirea 
Frontului Unic Muncitoresc, ajun
gând astfel la crearea Partidului 
Unic al clasei muncitoare. In a- 
ceat fel vim netezi drumul către 
o lume nouă In care să dispară 
exploatarea omului de către om 
și asuprirea unei na|iunl de altă 
națiune.

Sfârșitul cuvântării tovarășului 
Apostol este acoperit de strigăte 
entuziaste de «Trăiască unitatea 
clasei muncitoarei Trăiască Fron
tul Unic Muncitoresc!*

A luat apoi cuvântul tovarășul 
AJexendru Sencovld, care a ară
tat manevrele prin care reacțlunea 
încearcă să pună mâna pe con
ducerea sindicatului. Un latea sin
dicală trebue să pună capăt aces
tor încercări de desbinare. Acei 
ăcăloșl care încearcă să spargă 
■nitatea sindicală nu au ce căuta 
intre muncitorii cinstiți și conștl- 
ențl.

Oamenii Iul Manlu și Brătlanu, 
agenții rfacțiunii caută să com
promită guvernul șl Confederația

Atitudini fasciste > 
în conducerea căminului de X 

ucenici din orașul Hunedoara 
Un tânăr progresist ne scrie:

Generală a Muncii, pentru a 
abate muncitorimea depe drumul 
ei bun.

In momentul de față guvernul 
este preocupat de trecerea uzinei 
la C.F.R. această problemă trebu
ind să primească foarte curând o 
rezolvare.

a Roșie-Montana V

A fost organizat resortul de tineret 
pe lângă sindicat

Tineretul muncitor din Roșia- 
Montana a organizat pe lângă 
sindicat un resort de tineret fiind 

pătrunși de Importanța unității 
slndloale. Tineretul a pornit la 
muncă cu noi forțe, pentru rldl-

Școala pentru analfabetl din Deva 
a început cursurile, {

Conform ordinelor Ministerului 
Educației Naționale a Început In 
toată țara o viguroasă acțiune 
de culturalizare a maselor neștiu
toare de carte și tn speria! pen
tru cei cari n’au 4 clase primare 
terminate, dela vârsta de 16—25 
ani Inclusiv.

Această campanie este dată 

In sarcina organelor de speciali
tate, învățătorii dela sate și orașe.

In orașul Deva s’a făcut re
censământ in acest sens tn zi
lele de 12, 13, 14 șl 15 Februa
rie a. c , de către Învățătorii școa- 
lei primare și s’au găsit In si
tuația de a nu avea 4 clase pri
mare 101 cetățeni, bineînțeles 
aceștia sunt dela vârsta de 16 25 
ani, în afară de cei mulți care 
s’au sustras acestui recensământ.

Celor recemațl în zilele mal 
sus no<ale, li s’a pus în vedere 
să se prezinte la școală, tn ziua 
de 18 Februarie a. c. ora 17,

Adunarea a luat sfârșit cu in
tonarea „interiațlonalei", care ră
sună puternic ca un triumf din 
piepturile muncitorilor, hotărîți să 

ducă cu vlgoa e mai departe lupta 
pentru propăjrea mișcării sindi
cale, prin luărlrea solidarității 
lor.

carea nivelului cultural a tuturor 
tinerilor muncitori.

Acest resort a organizat și o 
școară de skyorl înzestrată cu tot 
materialul necesar care în prezent 
funcționează, pornind la antramen- 
tul skyjrllor.

dată când au Început cursurile 
in clădirea școalei primare de 
băețl din Slr. M. Eminescu 17.

Acesle cursuri se fac zilnic In

tre orele 17—20 seara șl sunt 
complect gratuite. Deocamdată 
vor primi cărțile tn mod gratuit 
și pe măsură ce vor primi aju
toare bănești, vor primi și restul 
rechizitelor gratuit (caete, cre- 
oane etc.)

Conform ordinului Ministeru
lui Educației Naționale Nr. 401688- 
1946 acela care urmează cursu
rile regulat șl-și însușesc cunoș
tințele cerute, la finele anului 
școlar vor primi certificate șco
lare după cum urmează:

Cel cu o clară sau fără clasă 
primară, certificat de 2 clase pri
mare.

Cei care au 2 clase sau mai 
mult, obțin certificat de 4 clase 
primare.

Toți cetățenii acestui oraș, acei 
care au in serviciul lor, Indife
rent sub ce litiu personal ce a 
fost sau nu recensat, care nu au 
patru clase primare, sunt datori 
să-l trimită zilnic la cursurile de 
alfabetizare între orele 17--20 
seara, pe strada M. Eminescu 17 
la școala primară de bărți.

Coitlnuare din pag. l-a 

rile sunt gata, așa încât titlurile 
vor fi împărțite în curând.

Alegerile
Referitor la chestiunea algeri- 

lor, primul-ministru a arătat că 
ele trebue să Însemne cu adevă
rat o consultare a voinței populare, 
pentru prima dată în istoria țării.

Anteproectul de lege electorală 
este gata și s’a început discuția 
lui tn Consiliul de miniștri. Pro
blema va fi desbătută de organi
zațiile democratice, în presă și 
imediat ce va căpăta o formă de
finitivă, vor trebui să înceapă 
lucrările șl înscrierile pe liste 
electorale. De notat, a spus d-l 
dr. Petru Groza, că în România 
nu s’au mai făcut asemenea luc
rări de 10 ani.

Pentru orice democrat, a spus 
D a, doritor de a consulta real
mente voința masselor populare, 
este evident că aceste lucruri nu 
pot fi^date peste cap, pentru a 
se comite ingerințe și scăpări.

Dealtfel, a spus primul-ministru 
guvernul stă pe poziția declarației 
făcută la 8 Ianuarie 1946 d-lor 
ambasadori Harriman șl Clark 
Kerr.

Armistițiul
Guvernul face tot posibilul ca 

o parte din sarcinile armistițiului 
să fie ușurate prin executarea 
loială a Îndatoririlor, șl o altă 
parte să fie eventual amânată 
sau să se obțină reduceri.

Dărnicia cu totul excepțională 
pe care ne-a arătat-o marele 
nostru vecin dela Răsărit ne În
dreptățește să credem că mergem 
înainte pe linia Înlesnirilor acor
date.

Primul ministru a anunțat 
cu această ocazie o știre ex
traordinară : guvernul sovietie 
adânc preocupat de situația 
aprovizionării populației, a a- 
cordat un nou Împrumut de 
20.003 vagoane grâu Româ
niei.

Acum 4 săptămâni situația era 
Intradevăr alarmantă. Șl în ziua 
in care socotelile arătau că In 
câteva zile nu va mal fi grâu la 
dispoziția ministerului aprovizio
nării, pe la lași intrau in țară 
3000 vagoane grâu din U.R.S.S.

lată atitudinea Uniunii Sovie
tice față de poporul român, a spws 
primul-mlnlstru.

împrospătarea corpului 
diplomatic

Guvernul preconizază împros
pătarea corpului diplomatic. — 
Forțe noul, mai cu seamă dintre 
Intelectualii de vază cinstiți, tre
bue să ne reprezinte interesele în 
străinătate. Fonduri enorme, cifre 
astronomice s’au risipit acolo de 
către fii de moșieri, nepoții sau 
rudele puternicilor zilei. România 
a fost compromisă de felul de 
vieață, de gesturile excentrice șl 
de ușurința cu care cei mai mulți 
dintre foștii diplomați chel tui as 
banii țării prin marile capitale ale 
\umli.

Alte lămuriri
Răspunzând la alle întrebări, 

primul-ministru a arătat că la ri
dicarea unei noul jandarmerii me
nită să asigure ordinea in țară, 
s’a ținut seama de un s'ngur cri
teriu: să fie oameni dela țară șt 
să fi luptat pe frontul antifascist. 
Nu există nici un motiv să m 
facă preferințe sau se fi* 
minate elemente cari au r.coperif 
de glorie Armata Româaă.

Referladu-se la greutățile eco
nomice, d-l dr. Groza a arălatcă 
situația din Întreaga lume este 
excepționla de grea. In România 
sunt greutăți mari, dar nu sunt 
motive să fim pesimiști.

In legătură cu svonurile In ju
rul «remanierii*, primul-mlnlstru 
a arătat cu nu e vorba de așa 
ceva, ci de eventual înlocuire a 
celor cari urmează a primi alte 
misiuni tn străinătate. Oricum 
structura și proporționalitatea gu
vernului rămân neschimbate.

Guvernul se străduește prlntr'un 
efort unit să smulgă țara din cer- 
cul vicios al prețurilor șl sala- 
rllllor. Producția trebue mărită și 
dirijată către sat șl oraș. Oficiile 
șl asociațiile ce se constlue acum 
— puse sub un comandament 
unic — au de îndeplinit o sar
cină serioasă. Guvernul a luat 
măsuri și va veghla ca din apa
ratul administrativ Însărcinat cu 
ducerea la bun sfârșit a acestei 
sarcini să se scoată maximum de 
oameni șl cinste, și-a încheiat dl 
dr. Groza declarațiile d-aale.

Conducerea Căminului de Uce
nici din orașul Hunedoara are o 
atitudine antidemocratică față de 
Mnerll ucenici.

Astfel dl Anglel Constantinescu 
care până Ia 23 August ducea o 
hiptl hotărâtă intldemocratlcă prin 
organizări de tărbări șovine care 
au otrăvit sufletele tinerilor uce
nici, caută astăzi să interzică ti
nerilor de a organiza serbări cu 
adevărat democratice - culturale, 
cari le arată drumul progresului 
șl care des.hld ochii tio ; ți
nuți In întunericul fai d: până 
acum.

Deasemenea Dl Director al Că
minului Barbovskl duce aceașl 
teroare din trecut a regimului fas
cist și reacționar.

Acești „domni* care nu Înțe
leg nici acum căîn regimul demo
cratic trebue să dispară orice 
urmă a fascinantul și a reacțlu- 
nil din trecutul plin de zbucium 
și teroare pentru toți 
oamenii muncii trecut, pe care 
reacțlunea io frunte cu Maniu șl 
Brătlanu vor să-l reînvie — tre
buiesc înlăturați dela conducerea 
acestui cămin.

Viața politică internă 
cunoaște în ultlmlle zile o mișcare vie

La toate departamentele 
dar mat ales la cele econo
mice se lucrează cu intensi
tate la punerea M practică a 
nou ii or legi elohorate de 
curând menite să aducă o 
însemnată ușurate In viața 
de toate zilele.

Deasemenea condacătoril 
departamentelor dela interne 
și justiție, urmând pe cel 

dela Propagandă au dez
mințit o serie de svonuri 
tendențioase șl false puse 
la cale tn presa partidelor 
Jstorice* despre pretinsele 
intenții ale guvernului de
mocratic instaurat la 6 
Martie.

Intr'ur consiliu de mini
ștri s’a hotărlt majorarea 
salariilor funcționarilor pu

blici de toate categoriile 
cu începere dela 1 Martie 
1946.

Au urmat apoi Inwo-tan 
tele declarații ale Diui Dr. 
Petru Groza președintele 
Consiliului de Miniștri fă
cute presei in legătură ca 
problemele care preocupă 
azi opinia publică.
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Mișcarea de eliberare națională 
a popoarelor coloniale

O nouă crimă a lui Franco
Zece luptători antifasciști spanioli executat!

»

In momentul de față, atențiunea opiniei publice 
mondiale este îndreptat* asupra avAntulul ce l-a luat 
fapta de eliberare național* a popoarelor coloniale și 
dependente.

Inc* înainte de începutul celui de al doilea război 
mondial, fapta acestor popoare pentru independența 
național* a fost pus* In discuție dar nu s’a ajuns la un 
rezultat pozitiv. In timpul celui de al doilea rfizboi mon
dial, Națiunile Unite au promis popoarelor coloniale c* 
vlctsrla asupra fascismului le va aduce și lor libertate.

Astfel, popoarele coloniale s’au alăturat Națiunilor 
Unite In fapta împotriva fascismului, punând la dispozi
ție toate forțele lor pentru căștigarea victoriei.

Dup* câștigarea victoriei ins*, trupele Aliate au 
continuat a* rămân* pe teritoriile acestor țâri, fmpledi- 
cându-le activitatea de guvernare autonomă. Aceasta a 
dat naștere la grave tulburări, care pe zi ce trece iau un 
caracter tot mai violent. De fapt aceste tulburări sânge
roase Izvorăsc din ciocnirile de Interese: pe de o parte 
interesele trusturilor internaționale de a exploata popoa
rele la maximum isr pe de alt* parte, dorința popoare
lor In cauză de a fi stăpâne In casa lor șl Ia această 
situație, trupele rimase pe teritoriile acestor țări sprijină 
Interesele trusturilor exploatatoare.

In Indonezia, trupele britanice șl olandeze înarmate 
ea avioane, tancuri, tunuri șl mitraliere se lupt* cu po
pulație civil* nelnarmată pentru a apăra Interesele unei 
clici de financiari olandezi, care exploatează poporul In
donezian.

In Siria și Liban, trupe britanice și franceze sunt 
ținote acolo pentru mențiorarea «ordine!" șl să supra- 

----   •—*—acestor țări s* nu 
stânjenească Interesele financiarilor englezi șt francezi 
nare exploatează deopotrivă popoarele Siriei șl Libanului.

Prezența nejustificată a trupelor britanice In Egipt 
a dat naștere la grave tulburări. Formal, Eplptul este 
sa stat independent dar elemente financiare străine de 
Interesele poporului, bazându se pe prezența trupelor 
britanice acolo, ameninț* existența libert și independent* 
a poporului egiptean.

Io Palestina, cercurile financiare potrivnice Intere
selor poporului alimentează conflictul latre arabi și evrei 
co scopul de a menține o agitație permanent* spre ase 
refr za acordarea Independenței naționale statului pales
tinian.

In India, greva marinarilor indieni de ps vasele de 
război britanice, s’a transformat pân* la urnă Intr’o re
velă sângeroasă. Greviștii sunt susținuți de populația 
civilă care mamfetteaz* pe străzi cu drapele congreshte 
și la focurile de arm* ale soldaților britanici, ea se a- 
păr* cu pietre.

Mișcarea de el berare națională a popoarelor colo
niale și dependente, care din zl in zi ia un arânt tot 
mai puternic, se încadrează fa fapta generală a popoa
relor pentru o pace dreaptă, democrație și libertate.

Iar uneltir le trusturilor internaționale provocatoare 
de războaie trebue să se măruiască In fața acestei 
mișcări.

MADRID. — Cristino Gar
da și Manuel Cistro Rodri- 
guez împreună ci alți opt to
varăși ai lor, condamnați la 
moarte de regimul fascist al 
Iui Franco, au bst executați. 
Această știre i provocat o 
surpriză în cercările Jdiploma- 
tice, dat fiind că se spera ca 
grupul lui Garda să nu fie 
executat datorită interesului 
manifestat de Franța în fa
voarea acestui luptător in 
mișcarea de eliberare franceză.

Adunarea Constituantă 
franceză a cerut ruperea 

relațiilor cu Franco

PARIS. Adcnarea Națio
nală Constituantă a adoptat 
cu o mare maioritate o re
zoluție prin care protestează 
împotriva executării repub
licanului spaniol Cristino 
Grada și cere din nou, ca 
in rezoluția din 17 Ianuarie, 
ca guvernul francez să pre
gătească .ruperea relațiilor 
diplomatice cu Spania".

Toate partidele, inclusiv 
radicalii, au votat pentru 
rezoluție, cu excepția gru
purilor de dreapta.

Protestul personalităților 
de frunte franceze

PARIS. — Recenla execu
tare a republicanilor spanioli 
de către Franco a produs o 
profundă Indignare la Paris. 
O mulțime de personalități 
franceze au luat inițiativa de 
a se trimite un memoriu gu
vernului francez în care se 
spune printre altele: «Franco 
a executat un comandant al 
forțelor franceze din interior, 
Cristino 
crește
Spaniei și In acelaș timp 
Franco 
frontiera
care iubesc libertatea cer ca 
să se rupă imediat legăturile 
diplomatice șl comerciale cu 
Franco, Pentru pacea și li 
bertatea omenirii, acest focar 
al fascismului trebue distrus.

Garcia. Tercarea 
mereu în interiorul

masează trupe la 
noastră. Toți acei

semnături ale memoriului se 
află Louis Saillant, Louis Ara-

Problema Spaniei să fie su
pusă Consiliului de Securitate 
al Organizației Națiunilor U- gon, Marcel Cachin, Elsa 
nite'. Printre numeroasele ~ 'Triolet.

Reacțiunea din România 
caută prin toate mijloacele să compromită in fața 

opiniei publice mondiale atât guvernul cât și 
româneascădemocrația

— Urmare din pag. 1 — 
tri de externe cu privire la Ro
mânia, constitue un jalon Impor
tant pe calea desvoltărli nouel 
Românii. Această hotărîre a clădit 
toate premizele necesare pentru 
stabilirea relațiilor diplomatice 
dintre Anglia șl Statele Unite pe 
de o parte și România pe de 
altă parte.

Recunoașterea guvernului ro
mân prezidat de d-l dr. Petru 
Groza de către guvernele Angliei 
șl Statelor Unite, a fost salutată 
cu satisfacție de cele mai largi 
pături ale populației românești.

Să știe că după consfătuirea 
dela Moscova a celor trei miniș
tri de externe, guvernul Româ
niei a fost lărgit. In cabinet a 
foit cooptat un reprezentant al 
partidului națlonal-llberal (Brătla- 
nu), d-l Romnlceanu, fost minis
tru de finanțe și un reprezentant 
al partidului național-țărănesc 
(Maniu), d-l Hațleganu. Cei doi 
reprezentanți al partidelor așa zise 
«Istorice* au fost cooptați în gu
vern cu condiția că vor lucra 
loial cu ac:sta. Dar trebue men
ționat că ambii reprezentanți ai 
partidelor «Istorice* șl-au limitat 
clar, dela început, misiunea lor in 
guvern, la un control ai activi
tății guvernulii. In acest fel,opo
ziția nu numai că n’a Încetat dar 
și-a întețit atacurile Împotriva 
democrației românești.

Dl Conslantlnescu-lași, m'nls- 
trul propagandei a declarat zi
lele trecute că ambele partide dau 
dovadă de complectă nelolalltate 
șl au o atitudine neoblectlvă care 
exclude orice colaborare sinceră.

Di Constant nescu-Iașl a sub
liniat cu deplin temei că ambele

Recepția la Paris cu
ocaz a anlveuărl Armatei Roșii

PARIS. — Ambasadorul 
Uniunii Sovietice la Paris 
a oferit o recepție cu pri
lejul celei de a 28 a aniver
sări a Armatei Roșii. La a- 
ceaită recepție a participat 
d. Felix Gouin Președintele 
Consiliului de Miniștri, Mau- 
rlce Thoret Vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri și 
secretarul ger.erai al parti
dului comnnist francez, am
basadorii Angliei și Statelor 
Unite la Paris precum șl 
celalalți șefi al misiunilor 
diplomatice streine din Paris.

O BERLIN. Comandantul tempo?’r al foitelor de ocupație britanice din Germania a trimis o telegramă de 
felicitare mareșalului Jucov, comandantul forțelor de ocupație sovietice din Germania, cu prilejul celei de a 28-a ani
versări a Armatei Roșii.

® PARIS D-l Leon Blum va plecă spre Washlsgton la 26 crt. pentru a îndeplini misiuni ecoremlce speciale 
l-aa fost încredințate de guvern.

partide se ocupă cu lansarea de 
svonurl diversioniste șl calom
nioase în rândul popalațlet. In 
această privință trebue subliniată 
linia urmată de ziarul .Drepta
tea' orgaunl central al partidului 
Iul Maniu. Acest ziar răspândește 
cele mal murdare calomnii șl în- 
slnuărt care urmăresc să pro
voace în cercurile apusene neîn
credere față de guvernul Româ
niei. Acum câteva zile acest ziar 
a publicat un articol al Iul Pe- 
nescu. In acest articol erau strânse 
toate calomniile rostite până a- 
cum Ia adresa guvernului de con
centrare democratică.

Reacțlunea caută prin toate 
mijloacele să compromită in fața 
opiniei publice mondiale atât gu
vernul cât șl democrația româ
nească șl in acest scop nu se dă 
in lături dela cele mal murdare 
calomnii. Se arată că nu există 
libertatea presei. Guvernul a a- 
prcbat publicarea a 8 cotidiana 
maniste. Printre ziarele națlonal- 
țărănlste a căror reapariție nu a 
fost admisă de guvernul român, 
se află două ziare care fuseseră 
subvenționate de guvernul Anto- 
nescu. Nu I s’a dat autorizație 
lui Bocșa-Mălin care a colaborat 
la ziarul „Curentul* al cunoscu
tului agent hltlerlst Șeicaru, pu
blicând articole de laudă lui Aq- 
tonescu și regimul său. Poate fi 
aceasta considerată o călcare a 
libertății presei?

O nouă dovadă a activității 
reacționare a partidului Națlonal- 
țărănesc al Iul Maniu este șl ca
lomnia murdară publicată acum 
câteva zile de ziarul „Driptatea* 
la adresa lui Chivu Stoica vice
președintele Confederației Gene
rale a Muncii. Această calomnie 
a provocat a vie Indignare în 
cele mat largi cercuri ale socle- 
tețll românești,

Răipunzând la actele de pro
vocare ale reacțlunll, poporul ro
mân îșl strânge și mai mult rân
durile in jurul guvernului de con
centrare democratică.

Unitatea Frontului Național De
mocrat constitue chezășia viitoru
lui României șl kifrârgerea greu
tăților care stau in calea recon
strucției României.

ce
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O BERNA. Partidele de stânga din Grecia au protestat din nou împotriva ținerii alegerilor la 31 Martie. Ele 

afirmat că In actuala situație, ținerea unor alegeri libere este Imposibilă
9 BELGRAD. Ambasadorul Uniunii Sovietice In Jugoslavla a fost chemat de urgență la Moscovs.
O ROMA. In Italia a’a format un nou partid politic sub președinția Iul Pari, fostul președinte al consiliului 

miniștri italian. Noul partid urmărește șr.parea tuturor forțelor democratice fără deosebire de rasă, religie san clasăde r 
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O® wâniara din cauza mu
tării, fabrica da sifon 
existentă de 45 ml, cu clientelă 
desvoltată, cu casă modernă, sau 
fără. Eventual localul fabricii se în
chiriază pe zece aoi. Adresați?

Rosengarten Ludovic, Deva
h l hn ls-i^Ș. llnMnra — Dvvs 1«0 -IV4S
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