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Studierea documentelor Congresului 

0 sarcină de bază 
a tuturor membrilor de Partid

Cu toate ca C rngresul Partidu'ui 
Muncitoresc Ro . an a luat s ă șit 
de câteva zile, I10 artrite lui coi 
lin ia sa preocupe inie s clasa imn 
citoare din ța a mu a a, mu ici ori 
mea d n celelalte țari.

Astfel in adinuri g.-ne ale și nee 
linguri prin telegmme și scrisori, 
muncitorimea din a a nitjs.'ra salu â 
mlapiuirui vechiului ei dezide at, 

o singură clisa ou singur pa- 
(hi , iar anga amcmtele lua‘e cu 

* «ceasta oca-ie urma c cla ia nru tea 
voluntara depusa h aine șl în ti n 
pul Congresu ui, l ■cinai în cinstea 
acestui măreț eveninienl, sunt rlern 
ne de rolul pe care clasa inu-ici 
toaare îl joacă in țara noa-oa, ca 
lor,a co iduealoare a massetor Iar ă 
populare, in lup a lor pentru un 
tra. mal bun, pentru cultuiă Ș»'] ro 
greș.

Declarațiile deiegaților străini cari 
au pitr.Upat la Congres, reprezen
tând classa m anei oare din 14 ța i 
europene, telegramele trimse Co 
greșului de parlideie muncitorești 
care nu an participa, la această „tri
bună ni'er.națlonală”, in ca i se sub
liniază uriașul d nm parcurs de cla 
sa muncite are din România și înva- 
țamln cil- pentru ei a făuririi u.iitâțij 
muncitorești din țara noastră sunt 
deasemenea măr.uri ațe ecoului pe 
care Congresul Partidu'ui Mu icito - 
resc Român I a avut p<sle hotare. 

Nu vom încerca sa d.-sbatem în 
cadrul unuia articol de ziar puiide- 
le care au fost lămurite în această 
mare școafă ideologica și politică, 
care a fost Congresul. Sunt multi- 
i»le problemele care s’au desbătut 
acolo, iar sarcinile trasate sunt nu 
meroase și variate.

Raportul Politic prezentat de tov. 
Gh. Gb-co-ghiuDej secretar gene
ral al Partidu ui Muncitoresc Român 
raportul la statut făcut de Iov. Lo
tar Râdăcermu secretar al P. M- R. 
problemele ridicate la discuții Ia ra
poarte precum și rezo'uția adop a- 
tâ vor forma farul ce va lumina, dru
mul clasei muncitoare, a popo ului 
muncitor în activitatea sa de viitor. 

In articolele care vor fi scrise 
de acum incofo, în ședințele și adu
nările care vor avea loc pentru lă
murirea sarcinilor care stau în fața 
noastră, va trebui să pornim întot
deauna dela învățămintele pe care 
ni le oferă documentele de mai sus.

Dar nu numai conducătorii de or
ganizații sau activiștii de par jd, cj 
și toți membrii Partidului Muncito
resc Român, întreaga clasă munci
toare, vor trebui să studieze cu te
meinicie aceste minunate arme da
te în mâna poporului muncilor, pen
tru a putea la locurile de muncă/ în 
orașele și șalele lor, să contribue 
cu propunerile și activitatea lor zi 
de zi pentru punerea in viață! a sar- 
cinilor trasate în ele.

Pastrarea unității clasei munehoa-

fi

taran mea inunc/toa

Duminică, 29 Februarie 1948
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re, alianța cri
re, concentrai ca in jurul P. M- Rj a 
tuturor oam 11 n mu lui/, consoli
dare 1 și desculța ea p >!i icu și eco
nomica a reg inului de demoaațio 
populara, cre.erca condițiilor favo ■ 
rabile lichidau. oiiiaror forin.: de 
exploatare, elab r. rea 11 'ei noul 
Con- lîlu[ii in caro sa .,e înscrie cu 
cerirlle noastră den. ra oe și s li/in- 
barile buclai evono.i./cc- produse în 
România, r.forma adm! .isfia ttâ, a 
plicarcii reformei justiției, reforma 
invațftnumtului, lichidarea inapoietii 
economice a țarii noastre sunt nu 
mai câ eva 
ne stau in

Pentru a putea insă face faț 1 a 
ceslor sarcini mirețe ridicarea nive
lului poitic al tn.mbrilor de par 
tid pentru a deveni „capabili să se 
orienteze in silual/urti cor.plese” se 
impune. Aceasta ne esifa c a fost 
subliniata îndeosebi in raportul de 
statut care cere membrilor de par 
tid „să-și in u,.casca bazele șlii țe. 
marxiste k-ni-iistc, ca știința mar
xista I.-ninută si Ie fie calauza în 
lupta lor de toate zilele”, pe calea 
adâncirii demo rației pnpu'arc și a 
făuririi temeliilor orânduirij seu ia- 
liste.

din sarcinile nu . ca c 
la|a noastră.

B. Someșfefeanu

Lucrările Prezidiumdui 
PL P. R.

I
Membri. Prezidiumului Re

publicii Populare Române 
s’au întrunii Joi la orele 12 
în ședința comună de lucru. 
S’au examinat și aprobat de
cretele legi cu privire la re
forma justiției și alte legi vo
tate de Adunarea Dcputati- 
lor. După ce s’au rezolvat și 
alte chestiuni curente, ședin 
ța a luat sfârșit.

41, P. M. H. PFm1
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Democrației Populare
S’a căzut de acord asupra principiilor de colab:rare pe baza 

unui program comun.
S’au luat toate măsurile în vederea camnaniei electorale 
Componența Consiliului Național al Frontului Democrației Populare

BUCUREȘi’J 27 (Radio) 
Astăzi 27 Fcbrutrie 1948, Ta 
ținut la Bucure ti, sub pic-

re-o Român, ședința de cori 
slituirc a 1-RON I ULUI 1)0 
MOCRAȚIEI PO1 ULAKE 
care va asigura unitatea de

hETPU GROZA, Pr, ș.dlnleOr

Tov. VA.iill LUCA secretei general

(4

Tov. IOSIF CHIȘINLVSCHI 
secretar general adjunct

ședinția to Vasile Ltica. se
cretar al Partidului Mu icito

NU MAI VREM SA FIM CODAȘI
De vorbă cu muncitorii minieri din

Munca de indiumare și lămuri re politică dusă in rândul muncito
rimii dela nunele de aur din Munții Apuseni, a făcut ca in ultimul timp 
situa,ia muncii și mersul producției să ia un curs de continua inbună- 
tațire.

Minerii depun eforturi crescân de pentru a scoate cât mai mult 
aur, pentrucă știu că aurul scos 
buzunarele unor ghiftuiți și in felul 
economică a țării, astăzi scuturată 
minierilor din munții Apuseni le-a

intră în visteria statului iar nu în 
acesta contribue și ci la redresarea 
de jugul monarhiei, jug cac lor, 
fost foarte g-eu.

Insolit de tov. ing. Duport și Ba
rman, pătrundem cu trenul electiie 
în adâncuri.

Bine zidite și legate, galeriile se 
perindă prin fața ochilor noștri ca

Bevin știe că dacă nu execută ordinele 
stăpânilor săi imperialiști 
nu mai primește dolari 

declară fruntașul laburist de stânga Platts-Mills refe- 
rindu-se la campania de spargere a unității sindicale

i

Munții Apuseni
denumirea de negru 

ca minereul conține sul- 
și că este foarte bogat.

3-

Deputatul laburist Platts- 
Mills a făcut o vizită comite
tului executiv a Confederați 
ei Generale a Muncii din Ro 
mânia. Cu această ocazie, 
d-sa a remis o scrisoare de 
salut a consiliului șindicaldin 
Londra către sindicatele din 
București. D-sa a ară at ap-i 
că fruntașii laburiști, din circa 
pta au pornit o campanie fu
ribundă de spargerea a unită 
ții sindicale atât în Anglia 
cât și în cadn.il Federației 
Sindicale Mondiale pentru a

îndeplini angajamentele lua
te față de imperialiști.

„Bevin știe —- a declarat 
mai departe Platts-Mills — 
că dacă nu execută ordinele 
stăpânilor săi imperialiști de 
a sparge unitatea sindicală 
nu mai primește dolari și pier 
de postul său”.

In încheiere Pllats-Mi’ls și- 
a exprimat admirația sa fața 
de creiarea Partidului Mu j. j- 
toresc Român, felicitând cla 
sa muncitoare din România 
pentru acest succes. I j

niște hăuri adânci și negre. Ici-colo, 
slabe becuri electr ce restrâng lumini 
palide pe pereții negri și uzi ai ga
leriilor.

După un drum de 4 km. ajungem! 
la puțul Elena, orizontul Victor al 
minei Musariu. De aici, coborâm 
vertiginos cu ascensorul dublu la o- 
rizontul 90 m. apoi pătrunde n in 
galeriile imortochiale ale oiizontu- 
lui, unde barda i cu bustul gol ar- 
mează intens galeriile. Se mance 
ște cu tărie și yi hotărire aici, — 
altfel decât până acum.

Am' ciM în „Znri Nai“ și în 
„Scânteia” ca minerii din alte 

păȚ 8? iau la întrecere
Tov. Raț Avram, vagonetar, este 

unul din.re minerii* evidențiați. Ta- 
nât și plin de pu'.ere, tov. Raț răs
punde întrebărilor noastre:

— „Trebuie să ne întrccein non- 
ma, fiindcă nu mai vrem să fim 
codași. Am ci.it în „Zori Noi’” și 
în „Scânteia”’ că mim rii din al e 
părți se iau la întrecere. Apoi să 
fiți siguri tovarăși că nu peste 
mult timp vom arăta că și noi sun
tem demni de numele de m ner ,i 
câ știm să punem forța noat ră de 
muncă în slujba Republicii noastre 
Populare.

Mergând tnai departe, ajungem la 
filonul 10 negru, unde tov. ing.

ne explica 
ratându ne 
furi negre 
Și intr’adevar, ajungând într’un un
gher unde trebuie să s-ai pe brânci 
an> dat de un loc unde s’a găsit 
aur nativ.

Echipa tov. Opiea ioan lui Aron, 
prim mirur evidențiat pr n price e- 
re în muncă, lucrează aco o exami
nând minereul bucală cu buca ă.‘ 
Cele cu aur, in mușchi sau înj plă i, 
sunt puse în budincile de tablă 
care sunt ștampilate și trimise spe
cial Ia Secția 
lui nativ.

La galeria 
tov. Almășan
El ne dă expirați și antă că oa
menii lui au depășit norma cu 10 
la sută pe luna .Ianuarie, Apoi ne 
arată patru tineri vagonetari eviden
țiat' in munca, aflați în întrecere

ILIEȘ N1CO..AE
coresp.

(Continuare în pag. lll-a)

de prelucrare a auru-

dela 120 m. dam de 
Petru, administrator.

acțiune a forțelor democrați
ei popualrc din România.

Frontul Democrației Popa 
lare este condus de un con 
siliu național comun din ur
mătorii delegați: 
PARTIDUL ’ MUNCITO
RESC ROMAN.

— Vsilc Luca,
— Lotar Ră-lăceanu,
— losif Chișinevs< hi.

FRONTUL PLUGARILOR
— Dr. Petru Groza,
— Anton Aelxandrescu.
— Ion Ontan.
ARTIDUL NAȚIONAL

POPULAR:
— Pi of. Petre Constanines- 

cu-Iași,
— Mihail Dragomirescu,
— Alexandru Șteflea. 

UNIUNEA POPULAR.v 
MAGHIARA:

— Kacso Alexandru,
— Tak-âcs Ludovic.
— Cziko Fcrdinand.

I>

(Continuare în pag. IV-a)

INSTALAREA NOUEI CONDUCERI 
a Tribunalului Hunedoara - Deva

I

i
i

In ziua de 26 Februarie a. 
c., a avut loc la Deva, în sala 
de ședințe a Tribunalului, de 
punerea jurământului și în?ta 
laica d-lor Micluția Rennis 
ca președinte al Tribunalu
lui Deva, Ivănici loan procu
ror al Curții de Apel și Bre 
tan Vasile prim-procuror al

Parchetului Tribunalului De 
va. —

Depunerea jurământului s’a 
făcui în fața unui complet 
de magistrați ai Tribunalu
lui, fiind prezență reprezentau 
fii instanțelor juridice. Cole
giului Avocaților și Sindici 
tului Funcționarilor instituți- 
ei’~ . ■ t

cadn.il
N1CO..AE
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Cronica Prafflaticâ

CasBla deSFpt(EziistliăZ8ttfl)
3 acte de John Galsworshy

I >aeâ în general nu ne putem 
plânge că trupele de teatru ple 
cate în turneu nu ne-ar vi/ita de
stul de des, iu schimb cu atât 
Hui rar ne este dat să vedem iu 

orașul și în județul nomi'u câ
te o piesă jucată de trupe 111a 
glliarc. Este un neajuns resimțit de 
concetățenii noștri, care au fără in 
«loială dreptul sa li se oierc spe- 
Ctai n’ m limba lor maternă.

Un astfel de spectacol nea fost 
înfățișat în sala „Progresul’’ din 
Deva, de ansamblul Secției M igllia- 
re a 1 eatrului Poporului din Cluj 
iu turneu oficial, eu piesa în 3 
acte „Caseta de argint’’’ de cunos 
cutul autor englez john Ualawor-t- 
hy, — după ce în matineu dăduse 
o altă reprezentație, din reperto
riul clasic, anume , Avarul”’ de Mo- ■ 
liere.

Din pi zentarea lăculă înainte de I 
începerea spectacolului am aliat că 1 
piesa a fost jucată pentru piima 
oaia la noi in țara de Teauul 
Poporului din Cluj, și reda trei 
zile din viața unui, deputat liberal 
in Parlamentul englez, paralel cu l 
viața unui muncilor, nu i.i.jmplător 
ales dimie acei fără conștiința de i 
clasă, aducând in fața specia.oru 
lui, justiția de clam a societății 
burghezo-caphaliste, care sancționea
ză în mod eu totul diferit tarte de 
aceeaș natură, după cum au fost, 
Săvârșite în una sau alia dai cele, 
doua clase sociale anlagonis.e.

Socotesc că priniPo astfel de ca
racterizare nu s’a spus torni și nici 
in car ceeace este esențial. Dică 
autorul nu ar fi vrut să dea intri
gii, destul de simplă în de.ini iv 
— furtul casetei deia deputatul 
B rthwickk de către șomerul Jo
ii > — o semuificaiie deosebită, nu 
avea nevoie să pună față în față 
un capitalist și un proletar.

Caseta de argim repieziută simbo
lic bunurile acaparate pe care pro
letariatul exploatat și înfometat vrea 
să le smulgă exploata.orilor hrăpă
reți pentru a-și făuri o viață mai 
omenească. Fapta lui J ones va fi 
ccisiderata furt, iar el va fl tradus 
în fața justiției burgheze și va 
trebui să-și primească pedeapsa di.tn 
tă de aceasta, în timp ce f ul depu
tatului scapă de orice sancțiune.

Tematica piesei ne dă o icoană 
fidelă a situației sociale și economi
ce putrede din țărde capi.a.iste și 
In concret din Anglia, cu întreg 
cortegiul ei de mizerii pentru cia 
sa muncitoare: exploatare, ș niaj, 
inegalli.ate în fața legii. Persona- 
giiile lui Galsworthy sunt tot atî- 
t :a tipuri caracteristice, începând 
cu membrii familiei capita.i u u, 
a căror principală grijă, pe lingă 
urmărirea lui Jones este evi.area 
Scandalului public ce amenință să 
izbucnească d.n cauza i. prâviîor 
murdare ale deprava u ui Jack; pâ
nă la comisarul și inagislrc'.u an
chetatori ai furtului, s ugi credin
cioase ale sistemului burghezo-ca- 
pimlist.

Un ansamblu de nume modeste: 
Boitor Andras Aranyi J iți j, Birthaf 
Gabor Modri Er. e, e., Eal a Ka o y 
etc. și-au interpretat cu si meritate 
rolurile, asigurând spectacolului suc
cesul meritat.

Nu pulem încheia aces'e rânduri 
mai înainte de a observa cu oa e-

li—'laesKDMKBa

Cinema ..PROGRESUL11 
rub zi. Vineri, Sâmbă’ă 

ți D..”n:neeă moaoer.talu. film 

„Petru cel Mare“
O ' H «mojloD ■ ă din hiorii 
{Darului prpnr rus, ri-»ă reali

zare a studio* rilor sovîs'iee 

care amărăciuni- ca acela-. publii, 
chemat in alte ocazii sa aplaude inii 
til exhibițiile lui D nes Oszkar și 
Itarrcny Ro-zl, din cauza unei pu
blicități defectoase nu a putut să 
participe în acel număr, care sun
tem siguri, ar fi reprezentat îti.a- 
devăr inieresut pe care publicul îl 
poarta spectacolului de jecită va 
loare artistică.

Credem că în viilor Siudica ele și 
orga'’iza( iie de rnarsă cu caracter 
democratic vor stărui și mai inult 
in diiecția mobilizării membiilor 
lor pentru a-emenea specia o'e prin 
excelență progresiste și e uca i.e.

Dar acea.ia eue o chestiune care 
depășește cadrele unei cronici tea 
Itale.

Dr. Vasile Brelan

Drumul fenomenului
cultural-artistic de azi

Nimic mi poate ciraci eriza 
mai profund și mai obiectiv 
spiritualitatea mini popor, al 
uimi grup de popoare, și 
chiar al unui regim, de cât 
manifestațiuni'e sale cultura 
le și artistice.

Fenomenul cultural-artistic 
poate indica nivelul spiritual 
la care se poate ridica un 
popor sau un grup de po
poare, de sigur, prin concur
sul, prin grija și atențiunea 
pe care o arată unor astfel 
de activități regimul politic 
de conducere al acestor po
poare.

Să vedem, deci, care este 
tendința fenomenului artistic 
din țara noastră pornită pe 
drumul larg al democrației.

In primul, rând, legătura 
lui strânsă cu tendințele ge
nerale ale actualității. Intr’o 
societate cum este cea pe ca
re o trăim, vieai.a artistică — 
fie arta plastică, poezie, tea
tru, muzică, chiar cinemato
graf, etc., și artistul însuâ —- 
nu va putea fi separată de 
actualitate. Ca urmare, mani 
festațiunile artistice neactua
le, nu-și pot justifica prin ni
mic existența, și nu-și pot sus 
ține valoarea, mai ales valea 
rea socială.

Bine înțeles că această 
nouă îndrumare trebuie să 
caute specificul național po
pular și nu se izolează nici de 
trecut. Dimpotrivă, momen
tele de reală valoare din tre
cut ale popoarelor sunt, va
lorificate și păstrate.

Ideea călăuzitoare a noui- 
lor fenomene artistice este 
cea realistă. Arta este pusă 
în slujba societății. Ea tinde 
la împlinirea; revendicărilor 
populare, așa dar ea este le
gată de ideea de progres și 
stă în permanentă legătură I 
cu ideologia populară, des- 
voltându-se pe baza realismu 
lui social. Scopul ev princi
pal este slujirea poporului; 
orientarea către social. In a- 
stfel de condițiuni, principiul

Drumul lui Qb Baulle de?a împăcarea 
CU trădătorii la trădare

Pe marginea filmului.„Les clandestine'*
IXica este adevat.il ca în Orice 

xoci -t.-i.e ba.-aia pe cla-e aniagoni 
sie exista ideologii diametral opu 
se, fol pe atât de adevărat e te ca 
dacă ideologia clasei muncitoare 
este unitari, omogenă, dinti’o sin- 
,ura lutuă ideologia, clas.i asu

pritoare prezintă o serie de nuanțe 
o puzderie inlreațță de varielăți du 
pa imcresele lOmpihae cari* o I a- 
gă de existența, sistemului de ex
ploatare a masâelor. Iar aria izvo 
rîffi din ideoh-ția burgheză înregis
trează schimb inie survenite în a 
ceste interese ca aparatul de cea 
mai marc preț zie,

Așa -c cxplkl că in due'ul ideo
logiilor contemporane avem pe de

„arta pentru artă” nu poate 
ți recunoscut.

Societatea nouă este, dea- 
semeni, cu totul streina, de 
acea concepție burgheză, ca 
re rezervă bunul artistic pe 
seama unei categorii sociale 
restrânse ș, suprapuse, iar ar 
tistul socotit un izolat. Dimpo 
țrivă, azi, el merge în frunua 
massei, în cate iși are [adânc 
ir f'iptc i ădâcinile creatoare va 
fi ințelcs și prețuit de acea
sta.

Artei îi revine în largă mâ 
sură sarcina de. a face elo
giul vieții săn itoase, de ll o 
arătă demnă de a fi trăită, 
măreață, normală și frumoa
să.

Acest rol, acest înțoli s 
al creației artistice, rămâne 
ca o lozincă a timpurilor și 
asocietații noastre.

Cei care înțeleg altfel a- 
cest fapt, sunt fie fără vo
cație artistică, fie că nu pot 
răspunde -cerințelor culturii.

Dr. Oct. Floca

MAMA LUI GORKI
Mama e romanul epocei ercice a 

revoluției so.ia iste. In „Mama’* a- 
flăm iot sbuciumul întuucricu.ui și 
toa ă frumusețea încântătoare a zo
rilor.

Pelagheia soț a lă ă ușu'ui Mi'ial 
Vlasov nu e decât o nenaroci ă. 
Bărbatul o snopeș c in b ităi. V.a a 
îi oferă' aspra roboleală zi'ni.-ă, mi
zeria cu rari? clipe de răgaz 
sterp, drept mmg/e.e o icoa ă în- 
fr’un colț de oda e și un fiu P .vel. 
Va fi oare acesta jnai bup ca tatăl 
său? Dece să fie, ar fi greu de spus 
căci nimeni nu î-a aju.at să se ri
dice deasupra dobito iei mediului și 
locului. Pavel to u i se deo:e -ejte 
de ceilalf, p'encă tainic de acisă 
citește cărți gândește cu privirea 
pierdută depar e.

La începui Pelagheia se cu reiri'tră! 
îngrozoă. Pavel ful ei nu e un icăj 
los sau un smitflit? Apoi p i eie, 
Romanul lui Gorl i e povestea i’e.te ț 
tării acestei femei. Dragostea de ma
mă mai întâi apoi lumina de care 
e ' tbi ă prin căderea a numeroase 
văluri gre’e o fac să se a'ă ure lu> 
tei la care ia parte fiul ei, Pela 

o parte în plina înaintare ideologi 
.i unitaiă a ilasei muncitoare elabo
rată de Marx, Engels, Lciiin și 
Stalin față de care diferi'ele varie 
tiiți ale ideologiei imperialiste în
cepând cu social democratismul de 
dreapta și terminând cu cea mai săl
bateca variantă a fascismul ii, bat in 
retragere luptând cu disperau-.

Acest duel al ideologiilor se tran - 
-.pune și pe teren aru.lic un le ro
busta arlă realistă a proteta.iatu ui 
cucerește ic.en iu jnod vertiginos 
nimicind ,diierilele tendințe artilci- 
ale ale artei burgheze dc.adrntc.

Ac stea Suîlt ideile ce ți se nasc 
i ând compari filmul „Clandestinii'’ 
care vine cil pieteața câ reda reah- 
tățilc rezistenței franceze, cu adi 
vâcul produs al eroicelor lupte ale 
maqizai zilor.

Filmul, pr.nti’o tal.i'karc- gro.. li
nă a adevărului istoric, neagă rolul 
de hegemon al c!a ei muncitoare in 
luptele de rezis en'ă, transpunând a 
ceasta asupra fișelor și f ior de 
burghezi s’au a unor muncitori îm 
burgheziți.

Poate să fie tipograful l.aurcnt 
reprezentantul muneitoiimii france
ze? Este fir- c ca acela care re
gretă cS nu are iiică câteva gloan
țe în pulpă să poată să stea mai 
mult timp în lo:u nța a loral i ei 
blondine când în același timp po
porul duce o lupta pe viață și 
pe moarte omul care cati.ă să îm
piedice pe iubi.a lai sS i facă da
toria ,.ițo de poporul ei, merita sa 
fie acoperit de dupreț dar nu poa 
te să fie considerat reprezentantul 
muncitorimii.

Ceeace este ciudat in filmai a 
cesta e ca deși reuiește să redea 
epizoade ingioz.o re din silniciile 
săvârșite de hi.lerițfi fata de po
porul francez pre onizea ă o împă
care cu colaboraționiști pe care mă
car nici o singură da.ă nu i nume
ște pe adevăratul lor nume: t.ă.tă- 
tori.

Este întâmplătoare ace is ă atitu
dine echivocă față de a elea groză
vii ne mai întâl.ihe în istoria o- 
menirii? Firește că nu.

Silniciile în Franța, ca pretuin- 
deni, au fost săvârșite de iinperiali- 
tii germani împori.a po orului de 
jos și este firesc deci ca poporul 

de jos să reacționeze cu o ură de 
neîmpăcat și nu burghezia fran eză.

gheia devine o propagandistă în’o- 
cată. Imag.nea a devenit clasică a 
bătrânii cu basma pe cap cu co;ul 
în mână, cu manifestele re.o’uțio- 
nare ascunse sub mâncarea du ă 
fiului din fabrică. Din rândul oame
nilor ce trăiau ca brutele Pela- 
ghea și Pavel s’au înă țat ei iau 
parte la strădania către o Lune mai 
bună, i i

Mama cuprinde un tablou de ne
uitat al vieții munc.to.ilor a revolu-. 
ționarilor sub regimul țarist. Ca ni- 
căeri altundeva retrăește o epocă 
de opresiune crun.ă pornită de sus 
căreia îi corespunde spectacolul sfâ
șietor al unor masse abru.izate și 
chinuite.

Cu nespusă putere sfră'ucesc sufle- 
fele celor ce s’au răsculat împotriva- 
acestei stări și fac totul pe.it.-u a 
curma răiil. Eroismul și sa r îi ii e 
sunt pentru ei lucruri obi nuite Cu 
Pavel Vlasov intrăm în această lu
me de abnegație de voin'ă încordată 
de neînceta ă i dir ă oif'ntire. Pe- 
lagheiu e aceia ca.e fie le; ura 
dintre trecutul întunecat și viitorul 
nou.

Sigur, exista cuntrazi eii cari pot 
ajunge pana la razl.oș intre ini 
perialiș.ii francezi și germani, dir 
contrazicerea priiiujiaia ue p im A 
cal i-.-.istâ intre amândouă I uperia 
hsmele pe deoparte și amândouă 
pO|>oarele pe de altă parte.

Pe burghezii francezi nu-> revoltă 
procedeul imper a i,ti.or ne nți fa
ța de po|iorul francez, pentru că 
ești pro.edeul lor propriu pe care 
in ah< împrejurau l’ir fi impicat 
atât împotriva poporului german 
cât și împotriva prostului lor po
por sau al altor popoare.

liste liiesc ca atenția de gauha 
olului, ideo.ogia impcriaisinular 
lran.cz in momentul prăbușirii mi
litare a imper a j.-ziu ui german .» 
Iie captivam de incejmtul luptelor 
directe intre iinperiaj mul francez 
și poporul francez. In vederea a- 
cesioi lupte caute alia i in imperia
liștii de o i e naț ona i ate -i ..rana 
tlzanț-i acedoia, arlica CO.al.oial.o- 
ni -iii.

Gene.alu: de Gau le d< I? miniinul 
clibe ăr-i Pa i u ui me.ge conscveiu 
pe această calc.

I'ciuri. a obține dela 
mul .nigio-ameiii in inc irea ca d.c 
taior al Franței, irjjca a ce e rai 
eleni, ir.me iiiieie-e a.e j op.. u r 
fraim -. Pornit pe ca. a ca,ă u-irj 
fajâ de trustur.le aaereme co:i.-.ra
te la l oncc-ii du ,ă co.i.e.ii deii 
desființai ea inuu .ne. til.nului f an 
cez la gâiutiea in-nrei n ustrg 
franceze.

A. cp.a planul de înrob e a ț .r.i
< aild niilioa.i. ’.e de france/j se 

ridicfl la iuptă impo.r.va -a.ariilor 
d.- foamete D< G. .1 c di.cuă ,u Fo- 
ster Diil.es, tr misu. spic 1 al m,.e- 
rial - ior a.r.eri.an., mo a i 4 il de 
înfrângere a ace -tor lup e popu.are.

Este drumui logic de a î ipăcarvi 
cu trâdă ori. până ia tradare.

Desigur l.aurrnt la sf .rși.ul fi'n.u- 
lui nu in nunele muncitorilor fran
cezi a dat niuna cu trădai jru , <3 
poale în nu ie lui l.eon B urn, 
Ramadier, Jouliau:: Ț a.i-uții lor 
al căror număr _• reduce pe zi ce 
trece. Poate în nu nele ace ei bur
ghezii conrupte vindu c imperiali 
liștilor.

Muncitorii francezi și pop. -uf fran 
fez cu fr.tdiț i e lor de veacuri în 
lupta pe.ntr i .i!>i r,a;e.i pa r ei lor, 
purtat și vor purta o ură neî npăca- 
tâ, luplânJi impo’r va tuturor cari 
vor amenmța inâepciide ța Franței 
sau colaboratorii a «o-ora, fie că au 
fost colaborațion ș ii lui Hit er fii
că sunt colabo afon ș ii lui Tr mm

Eugen Genad

0 nouă bibliotecă 
ia Deva

Secția culturală a U.F.D.R 
din Deva, a deschis la se
diul din str. Cu/a Vodă Nr. 
9, o bibliotecă, Se pot ridica 
și preschimba cărți în f je ra
re Luni și Joi între orele 5-6 
P- m.

Biblioteca conține 450 volu 
me și multe broșuri în ca
re, se tratează chestiuni de 
Educație cetățenească și po 

litică
Știință;
Literatură;
Sțaturi pentru muncitoare, 

gospodine și plugari;
Material pentru șezători și 

serbări democrate;
Cărțile SUnt scrise în lim

ba română și maghiară.

adevat.il
lran.cz
Diil.es


ZORI NOI

PLASAREA în SERVICIU
a muncitorilor, funcționarilor și tehnicienilor

Ceilalți sollicitatori ce nu 
intra >11 1 alegoriile dc mai 
sus, vor fi plasați în limita 
locurilor vacante.

Cei ce solit ită angajarea 
vor depune la registratura 
Comisiei pentru Repartizarea 
brațelor dc inuni i, din str. 
Wilson (fostul local al C. J. 
M) cereri care să cuprindă 
următoaik'le: Numele și p o 
numele. Ultimul serviciu și 
dat când Iau părăsit. Fun 
cția avuta și motivul plecă 
rii. Ultima adresă.

Comisia pentru repartiza - 
rea brațelor de muncă de pe 
lângă Confederația General i 
a Muncii este in măsură se 
plaseze muncitori, funcționa 
ri și teclmicieiu din urinătoa 
rele categorii:

a) Technicieni din branșe
le siderurgică, metalurgică, 
chimică, petroliferă și carbo
niferă.

b) Meseriași ciilii'icati 
toate ramurile.

<) Muncitori industriali 
sesori ai cărții de muncă

<lin

po 
sco 

și din producție ca surplus de 
brațe, țx- baza legii 284 din 
>947-

di Funcționari, particulari 
și muncitori ospătari care 
vor prezenta și a\ izul Sindica 
lului sau Uniunii respective.

Repartizări 
de combustibil lichid 
pentru industr ile 
tiunedorer.e

Intri 20 —-4 Februarie a. 
< ., Ministerul Industriei și ( o 
inertului a făcut următoa-ele 
repartiții de combustibil li
chid unor Întreprinderi îndd 
striale elin jud. Hunedoara:

Uzinele I. M S- Hune
doara :

30 tone motorina și
200 tone păcură.

Uzinele C. M. C.-Cugir :
30 tone combustibil spe

cial.

Datorită muncii depuse de doi muncitori

La Lupeni se execută ventile
pentru ciocane de abataj

&

Până cânii vor fjce 
declarații 

de impunere micii morari și 
proprietarii preselor de uiți

In conformitate cu dispo- 
zițiumle Ministerului de Fi
nanțe, toți micii morari și pro 
piictari de prese de ulei sunt 
obligați a face declarații de 
impuneri până la 29 Februa
rie a. c.. t

Declarațiile se vor lace du
pă registru de către acei ca
re au avut registre comercia 
le, iar ceilalți vor face decla
rația după registrele dc evi
dență a măcinișului.

Cei care nu vor face decla 
rații la timp și sincere, se 
expun Ia aspre sancțiuni.

1

„Nu mai vrem
(Urmare din pag. I-a)

pentru depășirea normelor: Lăs.ău 
Nicolae, 
rel și

Prin
t

Ursa N-colae, Benea Au- 
Impărat Aurel.

muncă și știință f.ă con- 
ibuim I î ppințisrea 
vremuri or în’in e

La filonul „Mihai Muji?” din o- 
rizontul 150 in .se află echipa cea 
mai bună, condusă de tov, Prette- 
nebner Eugen, care și-a depă;it nor
ma pe Ianuarie a. c., cu 80 la 

-sută. I-am găsit pe toți muncind din 
greu. Unii evacuau minereul, iar 
alții făceau găuri în stâncă. Am 
stat de vorbă cu minerul Pleșa 
Gheorghe lui Ioan.

— „Tovarășe — i-am pus între
barea — cum munciți dvs. dc pro
duceți mai mult decât a ții? — 
uite, că nimeni nu a a.ins pro.entuț 
atins de dvs. în toată- mina Mu- 
sariu”.

Răspunsul a fost promt.
’ — „Pentrucă nu toți au trecut,

prin ce am trecut noi cei cu sindi
catul roșu, de pe timpuri și nu toți 
vin la ședințele grupe or sindicale 
sau la cursurile șco'.ii de perfecțio
nare. Iacă, eu am 5J de ani din 
care 34 de „băișag” (Je muncă, 
N. R.) însă pentru mine nimic nu 
este vechiu ci totul este nou. Deși 
am familie grea, to u i nu lipsesc 
din nici un loc de unde pot să 
învăț ceva, pentrucă ș, iu că astăzi 
prin muncă și ș ii 43 voia pj ea da 
și eu un aport mai mare luatei mun
citorimii pentru împingerea vremu
rilor înainte spre o viață și o lu
me mai bună.

Și apoi eu și ceila'ți tovară.i de 
muncă suntem membrii ai ,,P. M. 
R.” încheie tov. P e;a, ple ând 
grăbit spre locul său de muncă un
de era aștep.'at.

Aniversarea Armatei Sovietice
îri județul

Pretutindeni populația llunedo- 
reană a sărbătorit prin mari festi
vități și meetinguri cea de a 30 a 
aniversare a Armatei Sovie.ice, în 
cadrul cărora și-a exprimat omagiul 
ei de înaltă recunoșlință pentru e- 
roismul legendar al ostașului sovi
etic, grație căruia poporul român a 
fost eliberat de sub jugul cotropirei 
fasciste, putându-și lua soarta în mâi 
nile proprii și de a lupta pentru 
consolidarea regimu ui democrat pen

r

LUPENI. După o mun 
că îndelungata și perseve 
rentă, tov. Schmidt (iotfried, 
lăcătuș și Noviztky Carol, 
strungar, dm Lupeni, au reit 
șit să execute ventile pentru 
ciocane du abataj.

Aceste ventile, executate 
din axe vechi de vagonet, la 
proba technică s’au dovedit 
a fi cu mult superioare ce 
lor executate în uzinele „As 
tra” — Brașov, C. M. C 
Cugir și Atelierele Centrale

■ Petroșeni. Astfel, din 245 
ventile noui făcute la Lupeni

și date ex-

trei luni de 
cele 205 v'>n 

un singur

realizâr.Ior 
Novitzky,

la încercări s’au rupt numai 
40, restul de 205 fiind Line 
pentru perforat 
ploatării.

In timpul a 
funcționare, din 
tile, s'a stricat 
ventil.

zâstiel, datorită 
tov. Schmidt și 
minerii Văii Jiului pot lucra 
azi mai bine și pot asigura 
cărbunele atât de necesar in
dustriei noastre.

Remus Gropeanu
coresp.

Hunedoara
I Comitetului

armatelor 
mondiale.

P. M. R.

tru pace și viață mai bună,/

*

La Orăștie, aniversarea a 
ani dela înființarea Armatei 
tice, a fost sărbătorită în 
unei impunătoare solemnități, Ia ca
re au luat parte peste 1.500 de( cetă
țeni. *

Au conferențiat 
Ioan comandantul 
și tov. Albu Ioan
zației de plasă a P. M. R.—Orăștie, 
cari au făcut un larg istoric al Ar
matei Sovietice, reliefând nontribu-

30 de
Sovie- 
cadrul

d. Col. Florian 
Bat. de Jandarmi 
secretarul organi-

să fim codași"
Cuvintele tov. Ple a sunt răspun

sul întregii muncitorimi con ti nte 
care muncește cu conș.i nța liber
tății, a muncii libere, pentru folo
sul său, al întregului popor trudi
tor, pentru ridicarea Republicii 
Populare Române.

Și ca tov. Pleșa, sunt astăzi mulți 
în minele munți.or Apuseni, — cre
scuți și educați, pregă iți pentru 
munca nouă, de Partidul Mun i.o- 
resc Român.

llios Nicolae
coresp,

l

Sindical C. F. R. Deva
(ia uriașă adusă la eliberarea popoa
relor, prin Înfrângerea 
fasciste și apărarea păcii

*
La Teliuc, organizația

a organizat un mare mecliug la eși- 
rea din mină, încninat celei de a 
30-a aniversări a glorioasei Armate 
Sovietice, '

In cadrul meeiingului au vorbit 
iov. Deac Remus secretarul organi
zației locale P. M. R , Molea Ale
xandru delegatul Sindica u ui Minier 
și Tomuță reprezentantul Județene! 
P. M. R. — Deva. t

In ziua de 25 Februarie a 
c., la sediul Sindicatului C. 
F. R. din Deva, a avut loc o 
ședință a Comitetului Sindi 
cal, la care au luat parte și 
delegații celor 4 Comitete de 
fabrică CFR din: Deva, Tli >, 
Dobra și Brad, împreună cu

Cum s’a desfășurat campania
contra tifosului exantematic t

I
I
I

în județul nostru

Campania antiexantemati- 
că a luat sfârșit. Activitatea 
depusă în cadrul acestei bă
tălii sanitare dl echipele 
luntare, a stârnit admirația 
populației hunedorene.

După informațiile date de 
d. Dr. I. Cosma, medicul șef 
al jud. Hunedoara, 11 ac'rn- 
nile întreprinse în cadrul a- 
cestei campanii sanitare a 
participat un număr de 7.054 
persoane, prestând 70.540 de 
zile, 
fost 
case și 284.088 persoane, din 
tre care 13.876 au fost depa
razitate.

Au fost descoperite 75 ca-

în cadrul căroa au 
controlate 75.681.de

In județul 'nostru 

Campania pomicolă 
este în pîină desfășurare 
județul nostru cultura pomi orIn

fructiferi esie foarte desvo'tată, ea 
reprezentând una din re ce.e mai 
mari bogății ale județului.

Dar pentru ca aceas.ă bogăție să, 
fie păstrată și urhiar desvolta ă, este 
necesară o îngrij re cât mai a en ă 
a pomilor fructiferi, fiecare p ugar 
având datoria de a-și ing iji pomii 
cei aparțin.

Camera Agricolă—Deva, urmărind 
îndrumarea și sprijini, ea plugaii.or 
în această muncă, a organizat o 
mare campanie pomi o'ă,- în c^i ul 
căreia au fost mobiliza e echipe de 
voluntari, forma e de organizațiile 
de massă, care au e it pe teren 
și cu sprijinul auto i ă i or și pluga
rilor locali, au pornii o seric dd a 
țiuni pomicole.

Vremea din ultimul timp a fost 
prielnică aces or onera'iuni pomico
le, și echipe'c au lucrat i 1 eus, ob
ținând rezultate îmbucuiăioare în a- 
ceastă muncă. Plasele Brad, O.ăș-

I

tie, Baia de Criș și Petroșani stau 
în (runtea acestor acțiuni.

Astfel cu începere de a 7 Febru
arie a. c., și până Î11 prezent, pr.n 
munca echipelor pomiio e s’a rea i- 
zat următoarele: pomi curăța(i de 
uscături p scoarță bătrână 310.775 
buc., pomi omizi,i prin cma.crca și 
arderea pomi or crengilor și frunze
lor infectate 265.597 buc., pomi a 
căror coroane au fost cură i.e și 
rărite 1-19.777 buc., pomi îngrășați 
la rădăcină 70.0 0 buc-, pomi s ro- 

piți cu zeamă sulfocalcică 1 .<00 buc. 
pomi cu tulpina îinbră.a ă în stuf 
sau coceni 20.'05 buc. pami săpați 
la rădăcină 
ruiți 75.291 
300 ha.

Campania 
desfășurare 
au datoria de a spr’j ni ac as ă ac
țiune, încadrându-se in echipele vo
luntare, con ribu'nd la câștigarea a- 
cestei bă.ălii pomicole.

zuri de boli infecțioase 
8.978 boli diferite.

In timpul campaniei au fun 
cționat 75 de băi populare 
unde au fost făcute 11.793 de 
îmbăeri.

Trebue să remarcăm bu
năvoința cu care populația sa 
telor a primit vizita echipe
lor de deparazitare. Malți piu 
gări și-au exprimat dorința 
de a se face lunar câte un 
astfel de control.

*
DOBRA. La Dobra, cam 

pania contra tifosului exante 
matic se desfășoară cu ma
re interes.

Echipele sanitare cercetea 
ză casă cu casă, dând aju
tor sanitar și sfaturi pentru 
prevenirea epidemiei.

încă dela începutul campa 
niei, baia .comunală și etu
va funcționează fără întreru
pere, S’a distribuit popula
ției gratuit săpun, sodă cau
stică și petrol.

C. Lszăr. cnr»su

?i

colectivele lor de muncă.
Dm ordinea de zi, s’a con

statat că deși se resimte o 
lipsă a cadrelor, fiecare Co
mitet de fabrică muncește 
pentru a fi în linia întâia în 
toate întrecerile. Astfel, Co
mitetul de fabrică Deva, a 
înființat o școală de cade sin 
dicale, frecventată de 18 per 
soane, — în cadrul acestei 
școli pregătindu-se și un cor 
sindical.

Dcasemeni, munca volun
tară cuprinde pe toți ceferi 
știi din sindicatul Deva, Cu 
țoală oboseala muncii depu
se în timpul nopții, în iua 
de 21 Februarie a. c., 27 men 
citori și funcționari ceferiști 
au luat parte în cadrul bri
găzilor U. T. M., la săparea 
unui canal.

După terminarea rapoar 
telor și discuției la rapoirte, 
tov. Ștefan Ioan. președinte
le Sindicatului apielucrat in
strucțiunile referitoare la s.ir 
cinile îndrumător,lor sindica
li.

Apoi, după epuizarea or- 
dinei de zi, s'a luat în dis u- 
ție și s’a hotărît punerea ba 
zelor unui cinematograf sin 
dical la Ilia, care 
vească pe membrii 
lui C. F. R.

ANCA

să deser- 
sindicatu

PEȚRU 
coresp.

Sentințe pronunțate de
Instanța de sabataj 
a Tribunalului Deva

9â.000 buc.., pomi vă- 
buc., iar livezi arate

pomicolă este în plină 
și plug: r i hunedoreni

Sindicatul Mag stratilor ■ 
$1 Funcționarilor JudecAto H 

reții vA tavită la ■ 

BALUL JUSTIȚIEI 
POPULARE, I 

dat în sa'oaneln U.T M. I 

î<i seara zilei de 28 Fe 
bruarie 1948

Com'tetu dc >pr ji < al .«nunului 
de zi pentru Copil din 

o jpriz»«z» DUMINECĂ 
29FlBRUaR E(ncftpâud 
del» or-le 17

UN CEAI DANSANT
in saloanele U. T. M
1» care ic vita pubiteul să ia parte

Instanța specială de sabo
taj de pe lângă Tribunului 
Deva a pronunțat în ziua de 
25 Februarie a, c., uunătoa 
rele condamnări pentru difa 
rite abateri dela legea sabo
tajului economic: Bădoiu A- 
delina din Deva, 6 luni închi 
soare corecțională; Feigen- 
baum Solomon, din Deva, 1 
lună închisoare;: Crainic l,ja. 
chim din Dobra 1 lunS. închi
soare corecțională; Banciu I- 
lie, Crama Nicolae, Bucura- 
ștean Crăciun, din Criscior, 
Iacob Iosif și lacob M ia 
din Zam. Dr. Cornel Glava 
din Brad la câte 10.000 lei 
amendă.

75.681.de
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JsvjeISJL «s zg]<^u
Delegația guvernului român a sosit 

în Capitala Poloniei
Salutul adresat poporului polonez de d. Dr. PETRU GROZA 

pr n postul de radio Varșovia

VARȘOVIA, 26. Delega
ția guvernamentală româna 
condusă <le d. Dr. Petru Oro 
za președintele Consiliului de 
Miniștri, a sosit azi dimineața 
la Varșovia. Cu acelaș tren 
a sosit și d. Piotr Sziinan 
sky, ambasadorul Poloniei la 
București.

In întâmpinarea delegați
ei se aflau pe peron m :m- 
brii guvernului polonez în 
frunte cu primul ministru Ci 
rankievicz și ministrul aface 
rilor streine Modzclevsky pre 
cum și numeroase personali- 

Cuvântarea rostită de d. Dr. petru Groza >
la postul de radio Varșovia

Adresându-se astă seară Ia o-
rele 21,15 poporului polonez 
prin radio, d. prim ministru 
Dr. Petru Groza a . spus ur
mătoarele:

Am pășit acum pentru pri 
ma oară pe pământul Poloni 
ei libere pentru a aduce salu
tul frățesc al poporului ro
mân, al guvernului Republi
cii Populare Române și al 
meu personal poporului po
lonez și guvernului său.

Totodată, aducem cu i.oi 
mărturia și admirația poporu 
lui român pentru viteaza 
rezistență a poporu
lui pollonez împotriva cotropi 
torilor hitleriști, admira
ția pentru munca eroică de
pusă de poporul polonez în

Poporul cehoslovac 
lichidează cu trădătorii și spionii

Dejucând manevrele reacțiunii in
terne și externe, guvernul Cehoslo
vaciei a fost compleclat cu elemente 
democratice. Formarea guvernului 
Gottwald, care este un strălucit 
succes al democrației, og'indește în 
mod evident încrederea de care se 
bucurii partidul clasei muncitoare în 
Cehoslovacia, ca dealtfel în toate 
țările. Uriașele demonstrații de stra 
dă și meetinguri care au avut loc, în 
toată țara, constituirea comitetelor 
de acțiune ale frontului național, de
monstrează cât de vie și dârză este 
voința poporului cehoslovac de a 
lichida cu trădătorii și spionii din 
mijlocul lui.

Prin vigilența elementelor demo
cratice din guvern și în special a 
comuniștilor, complotul urzit de re
acționari a eșuat iar tentativa impe
rialiștilor de a subjuga poporul ce. 
hoslovac a fost răsturnată.

Poporul cehoslovac în frunte cu 
guvernul său democrat a pornit ime
diat la acțiunea de curățire a ele
mentelor reacționare din aparatul 
de stat iar schimbările produse în 
conducerea partidului social- demo
crat precum și participarea intelec
tualilor și artiștilor la acțiunile în
treprinse de clasa muncitoare pen
tru susținerea guvernului Gottwald, 

tați clin viața politicei și cnl 
turală, reprezentanți ai arma
tei și organizațiilor obștești.

După intonarea uimi inm 
în onoarea României și .1 Im 
nuliii național polonez, oaspe 
ții români au trei ut in re
vistă compania de onoare < c 
se afla pe peron.

Primul ministru al Poloni i 
Girankievicz a adresat clelc 
gației guvernului român un ( 
cuvânt de bun sosit la care 
a răspuns <1. prim ministru <|. | 
Dr. Petru Groza.

vederea reconstrucției țării și 
admirația noastră profundă 
pentru realizarea democrați
ei populare în Polonia.

Experiența din trecut înva 
ță popoarele noastre să-și cu
noască prietenii și dușmanii. 
Mergând pe drumul comun 
al păcii și reconstrucției, con 
stituim o bună bază p nt.ru 
adâncirea relațiunilor d ■■ prie 
tenie și frățietate dintre po
poarele noastre. Totodată, o 
colaborare strânsă poate con 
stitui o serioasă contribuție 
la întărirea lagărului demo 
crației și păcii împotriva ten
dințelor războinice imperiali
ste.

Prezența noastră aci este 
tocmai cu scopul de a adânci

demonstrează unitatea poporului ce
hoslovac în lup a peniru democrație 
împotriva tendințelor de subjugare 
ale fmpcria.ismului asupritor.

M®0B
— Președintele Republicii Unga

re Zoltan Tildy a sosit la Budapesta 
venind din Uniunea Sorie.kă. Preșe
dintele era însoțit de Pușkin, am
basadorul U.R.S.S. în Ungaria și 
de membrii delegației guvernamen
tale maghiare care a semnat la Mos
cova tratatul de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală sovieto-un- 
gar.

*
— Procesul de descompunere al 

socialiștilor de dreapta din Germa
nia apuseană începe să se accentu
eze. Ziarul „Neues Deut'chiard”( 
scrie că poli i a reacționară a ace
stora menită să spargă unitatea Ger
maniei provoacă nemu (urniri din ce 
în ce mai mari în rândurile Parti
dului social-democrat. S-humacnef 
încearcă să împiedice clementele con 
știente Îndepărtându-Ie dela activi- 
taatea politică a Partidului.

*
— Ziarul englez Daily Worker 

subliniază că diplomațiile britani ă 
i și americană s’au străduit mai ales 

în ultimele săp.ămâni să transforme 

această prietenie cu poporul 
polonez și împreuna < 11 toate 
[topoarele democratice și iu 
bitoare de pace în fruntea 
cărora se găsește marea U- 
iiiune Sovietică, să apărăm 
pacea.

Suntem siguri c.t mergând 
împreună, \om realiza un vii 
tor mai bun popoarelor no •- 
st re.

GUVERNUL SOVIETIC 
împărtășește punctul de vedere 
adoptat în Conferința dela Praga 

cu privire la Germania

MOSCOVA, 27, (Radio). 
Ministrul Afacerilor Externe 
al Uniunii Sovietice V. M. 
Molotov, a primit la 23 Fe
bruarie a. c., pe*ambasa<lorii 
Cehoslovaciei, Poloniei șiju 
goslaviei care 1 au informat 
despre conferința ținută de 
cei trei miniștri de externe 
ai țărilor de mai sus la Pragz 
și i au înmânat textul decla- 
ției adoptată în această con
ferință cu privire la Gtj'Tna 
nia.

Eri însărcinatul cu afaceri 
al Uniunii Sovietice în Ce
hoslovacia a făcut o vizită 
ministrului de externe Ma- 
saryk înmânându-i nota de 
răspuns a guvernului sovie 
tic.

OttlUi

SCÂNTEIA
Organ Central al P.M.R.

Praga într’un centru activ al coti- 
spirației imperialiste în Europă. Zi. 
arul mai spune că noul ambasador 
englez la Praga a fost un apropiat 
al lui Bevin și colaborator al ace
stuia Ia ministerul de extern^.

— Postul de radio Spania Liberă 
anunță noui succese ale partizanilor 
în lupta împotriva detașamentelor 
lui Franco.

*
— Comandantul forțelor america

ne din Europa a 'sosit la Ankara 
pentru a duce negocieri cu gu er- 
nul Turciei în vederea obținerii unor 
baze militare pentru Statele Unite 
pe teritoriul Turciei.

— Sindicalele muncitorilor din in
dustria de gaz a Angliei înglobând 
100.000 muncitori, cer cu in;i;tență 
o întrevedere cu ministrul muicii 
pentru a obține sa isfacerea cererii 
lor în legătură cu ridicarea salarii
lor. Se știe că săptămâna trecută 
patronii întreprinderilor de gaz au 

respins cererile muncitori or.

Muncitorii din lumea întreagă știu că 
nu există nimic care să-i desp; rtâ 

a declarat Louis Saillant arătând că 

încercările elementelor socialiste 
de dreapta de a diviza 

FEDERAȚIA SINDICALA MONDIALĂ

BELGRAD, 25. Miercu 
ri scara a avut loc ședința so
lemnă a responsabililor sin
dicalelor din Belgrad in cin
stea secret .'irului general al 
Federației Sindicale Mondia
li, Louis Saillant.

In această notă se arată 
că guvernul sovietic a luat 
aci de felul cum au decurs 
desbaterile confernijei d la 
Praga și că împărtășește ho- 
țările luate. In aceeași zi 
ambasadorii Uniunii Sovi i 
cc în Polonia și Jugoslavia, 
au înmânat miuișțrilor de ex 
terne respectivi, răspunsuri si 
milare.

Odată cu aceasta, ambăsă 
dorii Uniunii Sovietice dela 
Washington. Londra și Pa 
ris, au adresat miniștrilor de 
Externe ai Statelor Unite, 
Angliei și Franței note ca
re precizează că hotărîrile a- 
doptatc la Praga exprimă în
grijorarea cu privire la fa
ptul că evenimentele din Ger 
mania se desfășoară într’o di
recție spusă principiilor a- 
doplate la Ialta și Potsdăm. 
Nota sovietică precizează de- 
asemenea că împărtășește 
punctul de vedere înfățișat 
în declarația comună a con
ferinței dela Praga și că e- 
ste de părere că țările par 
ticipante la conferința asu
pra Germanici să se consulte 
și cu celelallte state ale Na
țiunilor Unite conform de
clarației dela Potsdam.

Frontului Democrației Populare
(Urmare din pag. I a)_____

Președinte al Consiliului 
Național al Frontului Demo 
crației Populare a fost ales 
d. Dr. Petru Groza, secretar 
general tov Vasile Luca, iar 
secretar general adjunct to
varășul losif Chișinevschi.

S'a căzut de acord asupra | 
principiilor de colaborare pe 
ba»i unui program comun. 
Manifestul — program va fi 
comunicat zilele următoare:

Frontul Democraț.ei Popa 
lare merge în alegerile pen
tru Marea Adunare Naționa
lă pe o singură listă. S’au

Cu aceasta ocazie, Louis 
Saillant a pronunțat un dis
curs in care a subl.ni.it ca în 
ciuda manevrelor n ucț.oiive 
indri plate împotriva Federa
ției Sindicale Mondiale. sin
dicatele din EurJpa nu se 
vor lăsa îmjjărțite in două 
tabere. In continuare Saillant 
a anunțat că in urma ■ (ti
nerii sindicatelor jugodave, 
pe ordinea de zi a viitoarei 
sesiuni a Federației Sindicale 
Mondiale, va fi pusă che ’iu 
nea apărării drepturilor legî 
time ale poporului grec.

Mai departe secret arul ge 
neral al F. S. M- a mulțumit 
mareșalului Tito pentru in
strucțiunile date reprezentam 
ților săi la^ONU, de a sprijini 
revendicările Federației Sa 
dicale Mondiale.

r •

Presa poloneză 

salută delegația 

guvernului român

VARȘOVIA, 27 (Radio)— 
Ziarele poloneze publică .îm
ple comentarii politice u 
privire la vizita dclehațic-i gu
vernamentale române in Ce
hoslovacia.

Ziarul ,,Gros Ludu’’ scrie;
Vizita delegației guverna

mentale in Polonia reprezin
tă un nou pas în acțiunea 
de întărire a relațiunilor din 
tre ambele țări care au inte
rese comuni' in primul rând 
în ceea ce privește apărarea 
păcii și securitatea colectiva. 
In România ca și în Polonia, 
membrii guvernului sunt lu
ptători încercați pentru inde 
pendența, libertatea și pro
pășirea popoarelor.

Imit toate măsurile în vede
rea campaniei electorale.

Se vor constitui comitete 
județene, de plasă și comu
nale compuse din delegați ai 
partidelor componente ale E. 
Democrației Populare.

Executam s 
STAMPiLE 
în cauciuc și zinc 
Adressțf vă la «rimlnlitratia: 

ZORI NOI
Imprimerii Județu.ui Hatedoura, D«v» 1948.
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