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Frontul Democrației Populare
garanta succ^suiui poporului român

popor 
de
nu

Ș<

sa

Lvoluț'u deinociațk' popu'a e a 
ileteimuat o acrie de ti a.mfor.nari 
jdmici in viața pali * a și eco'iomi 
câ a țarii noajtre. Vi.,o iile repur 
tale de poporul romul iu f u de cu 
clasa muijțlicăre u 1 a, nu dus la 
curățirea arene, poli < c de grupări e 
caic înglobau eiemeti'.ele cele mal 
reacționare șl apoi la in'âtu area 
ilhi guvern a repreze itanț ’.or bur 
gheziei exploa’aioare, cu mină il cu 
dobunrtu ntanarhipl și instaurarea 
unei forme noi de Sta : R -l’UBl.l 
CA POPULARA.

Aceste transformări adânci, des
chizătoare de orizon uri tot mai lu 
tnjnoasc, a.este cuceri i ale popi) 
rului și regimului de demociăție po 
pulara, trebuesc consfinți e intr'o 
nouă Constituție, care să expume 
caracterul nou pe care 1 a înbra 
țișat Statul no tru del nitiv de Iov. 
Gh. Gheorghiu Dej in Rapo tul p> 
liti; general prezentat Coig-eiului 
Partidului Mmici.o-esc Român: Stat 
al oamenilor muncii ma îuale Ș< in- 

- telecluale de'.a orașe și sate, unde 
toată puterea emana dela
fiind exerci a ă pr n organe alese 
popor și in care sa fie îuscrivc 
numai drepturile cetățenilor ci 
garantarea lor rmteriala.

In scopul alegerii fo ului care
dea țării o altfel de camti uție, a 
fost convocat corpul electoral sâ a- 
leaga Marea Adunare Naționă ă la 
28 Martie 1918.

Pentru a doua oa ă dela e iberă- 
rea sa de sub jugul t raniei fasciste 
și de sub influența cercurilor impe
rialismului ang o american, poporul 
român este chemat in fața urnelor 
să și spună cuvântul. O nouă bă ă- 
lie electorală a început. O bă alie 
care va transforma ziua de 28 Mar
tie prin victoria frontu'ui d -mocra- 
ției populare, intr’o zi de sărbă oa
re și de victorie a înlregului po
por muncilor.

In raporțul poitic general fă ut 
la Congresul PMR, tov. Gh. Gheor 
gh'u Dej a consacrat un capi ol îi- 
treg problemei în ăr'rii relațiilor 
dintre proletariat șt aliații săi in ca
drul Frontului Democrației Popu
lare. ,

Acest larg și puternic organism’ 
politic menit să asigure unita ea de 
acțiune a forțelor democratice nu 
numai in perioada electorală dar șt 
de aci inainte, a ți fost constituit la 
27 Februarie a. c.. Condus de un 
consiliu național in frunte cu d. D . 
Petru Grota și tov. Vaslle l.uca și 
compus din reprezentanți ai Par i- 
tfuiui Muncitoresc Român, Fron ut 
Plugaiilor, Par-idnlui N ,,f mal Popu 
Iar și Uniunii Popula e Maghiare, 
Frontul Democrați i Popu a.e va 
meige în aleger'e pentru Marea A- 
dunăre Naț oua’ă pe o singură listă.

Inmănunchind lao’a'ta muHci'ort-

ROMANIA, REPUBLICA POPULARA
In No. 7 din ,,Pentru pace trai njja, pentru democrație populată ’’ 

Partidelor Comuniste, cu da a de 
secretar al P.
că

Tov. V. Luca, 
Republi

Organ al Pi ou'ui informativ al 
15 Februarie a. c., 
articol in.iiulat „Rornâ na 
redăm mai jos extenso:

La 30 Decembrie 1917, s 
bușit în România unul din c 
puternice bastioane ale r< 
burghezo-feudale, monarhia.

Iii acea zi s’a născut tânăra dar 
puternica Republica Populară Ro
mână.

Poporul român a primit cu un i- 
metis I entuziasm știrea proclamă.ii 
Republicii. Ura tnasselor num. i are 
împotriva monarhiei nu datează 
numai din ultimii am. Ei s’a copt 
în timpul celor 81 ani dc regină mo
narhic, ani dc ei udă asuprire, de 
exploatare și de umilire națională.

Trecerea României în fazi des- 
vol arii răpim i>te s’a făcut sub sein 
nul compromi'Utui între burghezie 
și moșieri, ale căror interese de 
clasă erau sirius legi e. Pentru a 
combate mișcarea popul, ră, pen ru 
ași intăii și asigura stăpânirea, a- 
ceste două clase au creat monar
hia burgheză-feudală. 

mrlt, plugurin.. 'i itoa’e inîelec 
fuahl.di.i pro r< Ista, |;..t rne tiujlo 
cil pr . iun și <> ga lizațiile unice de 
tinerel ,i femei. Erou ui Deinocra 
fel Popul re rip-czintă forța uni.ă 
a dc.i.o.raț ci noas.rc populare, Iurtă 
imensei iiiajoiiiăți a p .porului >o 
mân.
Gh. 
Ilii'.'i 
gului 
slia în lup a sa pilim i Jrirea R - 
publici. Populare R umili' I'1’

(Continuare in pag, III a)

In acelaș mnp. l-ro.i ui Democta 
(iei Populare p amjdit in lup a pa- 
porului remîn pui ui d s rugerea ia 
n.ășlțclor fasciste și r.nlri arca e.o 
noiujca a țarii, călit in lup a pen
ii u câștigarea țo ală a bată iei elec
torale, va constilcl milfo.u de mo 
bilizare a ir.a selor largi populare în 
perioada ce va urma la mul a de 
inlâiire și dcsvol are eco «mi ă, va 
antrena tnissele dc'a o.așe și sa e 
la lupta fmpo'riva ranășițclor re- 
acțiunii, făurind umTa.ea politică șj 
morală a întregului popor inuncl.or 
din (ara noaste)

Actuala concen rare de forțe de
mocratice se deosebeș e prufu.id de 
organizaț ile soni are din trecut.

In primul rând, ea nu este o for- 
maț'uiie electora ă trecătoare. Strâ .8 
unite in această inire, p rternlcă și 
viguroasa, organizație, forțele demo
crației vor colabora și mii departe 
spre a asigura ic.'l zarea tu uror re
formelor și ' arcini or ce slau în fața 
poporului roman.

In al doilea rând, la ea nu part!
C. M'igdalin

(Continuare in pag. IV-a)

LI este, așa cu-.n a spus (ov« 
GUeurghiu l).-j ,, pir. a po-
a uniia i <le voința a între- 
popor riiuihtior din tara noa

t

Citlji în pag. IV-a
Constituirea Consiliului 
Județean al Frontului 
Democrației Populare

SEMNUL ELECTORAL
al Frontului Democrației Populare va 

SOARELE
fi

Comisia Centrală Electorală 
a atribuit, la cerere, scmr.il 
electoral SOARELE grupă 
rii politice FRONTUL DE
MOCRAȚIEI POPULARE, 
din care fac parte Partidul 
Muncitoresc Român, vro.,i .tl 
Plugarilor, Partidul Național 
Popular, Uniunea Populară 
Maghiară.

populară”,
M. R., pubiră un 

al cărui co ițnut îl

1
I

de
Și

Imitâlld pe rege, tot aparatul 
Stat lua parte activă la jeiuirea
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MINERII DIN PETRILA Mărțișorul Artei
ASIGURĂ PRODUCȚiA DE VIITOR 

PREGĂTIND NOUI DESCHIDERI DE EXPLOATĂRI
.As'gur..rea d voltârli vinoare a industriei carbon fere, ca ți a in 

Iregei industrii exira t vc, depinde in piincipală n.ăsură de exp or .ri 
Ie care se fac, de ■ căuta’ea și ga sirea unor noul terenuri boga'e în 
minereul sau materia cau a'ă, 
terea lor la suprafața

Studiind insă situația 
siriei noastre ext active 
stați nu fără durere că 
care au |)iecedf.t lui 23 
gust 1944, au fost lipsiți to 
tal de măsuri de xplorare 
conducătorii de atunci ai \ ie 
ții noastre economice fiiaJ 
preocupați nu de desvo!' t- 
rea industriei românești ci 
de jefuirea ei.

Pentru inlătuiarea acestei 
fundamentale și acute lipșe, 
pentru f>(siguraiea desvoltă 
rii industriei extractive si în 
special a celei carbonifere, 
mai cu scamă de când tov. 
Gh. Gheorghii. Dej, se .dll 
kt condiu~ere economiei uo<i

indu 
l. J'l 
artii
Au-

t

exploatarea uerușina'ă a jnanii.ori- 
gală poseda cel puțin IjO.OOO he<. 
lor.

După date incoiji lene, familia re- 
lare de pământ și 22 palate. Pe 
multe din aceste domenii regale ță
ranii erau crunt exploatați, iar mun
citorilor agiico'i le era iute.zi. să 
se sindicalizeze.

Identificată astfel cu interesele de 
dominație de clasă a e burgheziei 
și moșierilor, monarhia a deve. it 
una din principalele garanții a'e con
tinuității acestei dominații, un cern 
tru de unire și de organi'.a'e a ic- 
acțiun’i, mai ales în perioadc'e de

(Continuare în pag. IV a)'

CtJEGrATlA
la Congresul sindicatelor bulgare

Confederația Generali a 
Muncii a trimis în Bulgaria 
pentru a participa la Congrc 
sul sindicatelor bulgare ce se 

I

precum și de pregătirile pentru scoa

serie ele 
; in urc 

bo ne

1)

e

știe au început o 
lucrări de explorare 
nurile cunoscute a fi 
ni niint ieuri.

Astfel de lucrări au 
teptite și la minele de est- 
buni din l’etrila — Vale.t (iu 
Iui.
Intre sectoarele 3 și 4 din Pet'ila, 

s’a săpat o galerie
Cuarins de vioiciunea 

entuziasmul cu care mini 
intrau in „șut”, in timp 
își luau lămpile m’am aldin 
rat uneia dm echipe și am 
coborit împreuna la orizon 
tul io, — unde șe lucrea ă 
la săparea și detonarea unor 
nouț galei ii.

Se lucrează cu râvna. -,e 
sapa suitmi și galerii lungi 
care trec mai mult prjn pia
tra, făcând legătura sectoare 
lor miniere intre ele-

Săparea galeriei, care 
ce legătura sectorului 111 cu 
IV până la puy.il orb Nr. 4 
și având o lungime#tutu’ i

V. Mureșeami 
coresp.

ru

(Continuare în pag, lil a)
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PETRU CEL MARE
pe ecranul Cinematografului Progresul

Studiourile sovietice, re
luând tema monumentalului 
roman'al lui Al> xei Tolostoi, 
care dealtfel semnează ți 
scenariul filmului, adaptează 
cinematografiei un moment 
de viguroasă mitenticilale a 
specificului rus la sfârșitul 
veacului alXV 11-lea, cu for 
țele lui imense caracterizate 
printr’o mistică inerție, in im 
prejurările în care o uuropa 
tânără era pornita pe c dea 
desvollării unei industrii și 
a unui comerț înfloritor.

zAcțiunea, îesimțindusc de 
acele caracteristici exclusive 
regiei sovietice, manifestân- 
dtt-se prin excelență in limi- 

ține la 29 Februarie,o d'dcga 
ție de muncitori în frunte cu 
tov. Alexandru Sencovici, se 
cretarul general al C. G- Mi

I

’-is -• orp ic ii de urlu. -.111'0 
1 ll, a L. ii circ., nalt. < rpuxjlu
1P, imeij,e. i. dc mu. i a plasării, 
ziar.ș ii ’.-.u în a rat ju.nt c c-I din-
1.U  ill lln-ll.i o .â de I Ui_-
ție a țarii nut.be. Li i->- ala ură 

u di-pl 11 atașament de cl.iiiul coa- 
■'tru'.li al poporului jnun.i or din 
Sue i i caulă mo.mic de ill-;, rație 
puterni e J lalati'c, iu așa fel în
cât upcielc Ier sa nu tic numai per- 
Icl'- reailzaru de ana ci și un 
mijloc de educare a pujor.ilui ți • 
armă ideologică în mâinile sale.

Dar peiuru <a proJu.ția creatoiiluf 
noștri d<- ană sa f.e e.t mai ma
ma și ia,urcară >e impune sa 11 
se asigure cond.țiurjle ma «riale ne- 
c tiare.

Scriitorii 110, ri, plaUici, e Pipele 
de actoii, compozitor. , za.iți tre- 
buc Sa re depiareze în permanență 
pe șantierele de muma de in.eres 
național, sa inipltluă un con act con
ținu cu massele populare, să ai a o 
tdi.ura proprie, iar opeicle lor. ca 
o recunoști-nța ,i un sinu'.nt, sâ 
lie premiale.

Pentru realizarea aiee.ui injpcra 
fiv, Uniunea Sin i auiur de Artiști^ 
Senitori, Ziaiiști, oigamzarje rin- 
di“a— Insăcr- a ori or de arte 
a luat 1 uportaiin ini.iat vă de a tn 
cep O larga aztiune pentru strân 
gerca „bondului de creație'' a,a 
cum s'.i hotaiit în Cc>ngresul i S. 
A. S. Z. dm 18 -10 Octombrie 
1017.

Acțiunea pentru realizarea „Fon
dului creației'- se va desfășura tn 
intreaga ța a intre 1—14 M. rtie, iu 
radrul „Campaniei Unim ii Sin i a- 
'.clor dc Ar.i.t S'riit<.r , Ziari.ti'1

Vor avea loc in re 1 -11 Marje, 
itât in Capitala cât și in to dc ren- 

(Continuare in pa.z. lila)

tele celui mai avansat r<. t- 
lism, pornește dela un mo
ment crucial al domniei ța 
riilui Petru, înfrângerea ace
stuia la Narva, reliefând, în- 
tr’o scrie întreagă de ept*oa 
de’ sugestive, puternică per 
sonalitate a celui care a pus 
prima cărămid,, la temi li a. 
noii Rusii.

Cârmuind cu dârza ho ,i 
re un popor nevolnic in on 
dițiunile unei nemiloase 1- 
ploat.iri a clasei dominant?, 
reprezentată prin aristocra ia 
latifundiară, rei'acțaiă otică 
rei inovații, mistică și lip- ită 
de inițiativă, țarul'Petru rcu 
șește să deschidă Rusiei fru 
moașe perspective prin des 
voltarca flotei și-a comerțu 
lui vi, bine înțeles inlâuntnil 
realităților sociale ț-p ifice 
feudalismului.

Opoziția boerilor, dc un 
toresc atât dc reușit redai

Mihail Ml iuțescu

I

scmr.il


Polonia pe drumul reconstrucției

Zilele acestea delegația gnver 
șovin pentru a iuta I legaturi e (le 
Republica Populară Română șl Re 
rji reciproce ți al prețuirii cu'lurll 
popoare, menită sa slujea .că paria 
mocratice, avfinil in frunte U. R. 
nou război din tabăra imieriatiș

Eliberata ca și țara noastift 
ghiarele fascismului co'ropitor, Po 
gajala în mutica de refacere după 
construcției și al democrației popu 
tarea prieteniei între popoarele noa 
lorlalte democrații de tip nou

Planul trienal
u

ccono 
și cc’.c 
prin J 

< ii mii

pi O f

I’kiuul du renaștere economica 
Poloniei cuprinde peri a la d n ve l i- 
miarie 1911) și 31 Decembrie 1949 
și include în afară de perioada 1947 
—1919 și planurile - pe răniri 
de industriale — din 1910.

Sarcinile puse de plinul Irieial 
sunt: lichidarea distrugeri or prici
nuite de tăzboi, unificarea 
mica dintre vechi e teritor.i 
recent rcalipi.e ți rea i a ea 
piilor notii organizări socia e 
ce a Uoloniei.

Stima tolahi a investiții or 
tate trebue să depăt.eascâ 10 niili 
arde zloți la cursul d nainte de răz
boi care fac aproape 20 la sută din 
totalul venitiiTli național din peri 
oada aplică,ă planuui.

Planul prevede ere crea veni u ui 
național ai țării de'.a 8,8 mii o u 
zloți în 1910, la 20,7 milioane zl .ți 
în 1919 (la prețurile (In 1 933) ccj- 
ce înseamnă creșterea veni ul ,i na 
țional pe cap de lo.u'tor dea '07,5 

la 821,8 zloți. Venitul naționd va 
depăși în 1918, nivelul an etie'ic.

Paralel cu lucrările de ie acere, 
planul prevede un i nport ip pro 
gram de noi ponstriicț i industriale 
necesare pentru liclii area i i pro 
porției exi ten e în unele ramuri a'e 
industriei. In conformi ate cit planul 
trienal, se proeclca ă construirea a 
două mari staț'i elecirice, a u iei 
rețele de conducte de înal.ă tensiu
ne caic va lega Silczia cu orașele 
Lodz și Varșovia, a două furnale 
înalte, a unor laminoare, a unor 
uzine pentru conslru ț i de mașini.

Agricultura Poloniei a sufe it mai 
mult decât cele',al e ramuri, în urma 
războiului. In 1916, prodii.ția ei 
atingea abia -10 la sulă din cea an
tebelică. In conformi.ate cu planii 
trienal, se prevede pentru 1948 uti
lizarea tuturor terenurilor ara ile și 
mărirea productivității agriculturii, 
obținută prin ti ilizarca pământurilor 
din vest care necesită utilizarea unor 
metode de cui liră foarte intens ve 
cu folosirea mior .însemnate cinti 
tăți de îngrășăminte și cu apli 
carea uiașinisinului.

Nivelul general al produ.ți.i agri 
cole pe cap de locuitor în 1919 tre
bue să depășească cu 10 la sulă 
nivelul antebelic.

In planul trienal se acordă o d o- 
sebită importanță transporturilor. 
Parcul de locono.ive și vagoane din 
1949 trebue să depășească cu rțjult. 
nivelul antebelic. Aceas ă sarcină ur
mează a fi înfăptuită prin intensi’i 
carea produ (,ei în Polonia însăși 
cât și prin import.

Circulația înărfuii’or pe calea ma
ritimă trebue să capete o mare des- 
voltare, Capacitatea de încărcare a 
porturilor poloneze va creș e foar
te rapid, în 1949, trebuind să de
pășească cu mult nivelul an ebelic,

Consumul pe cap de locuitor al 
principalelor produse agri ole și fa
bricate industriale trebue să a.ingă, 
conform planului îit 1918, nive.ul 
antebelic, iar în 1949, să depășească 
acest nivel. Pîanul î.i propune sar
cina de a desf ința i regal taiea care 
a existat înainte de război, în ce 
privește nivelul consuma iei intre di
ferite grupuri so.ia'e și în re popu
lația diferitelor regiuni a e Polo
niei.

Planul trienal deschide în fați po- 
porului polonez perspective uriașe 
în desvoliarea social-economică a 
statului. Polonia are toate posibi
litățile ca, în urnia îndepinirii plr- 

nameiilala româna, se afli Iii Va 
prietenie și buna vremii ale intre 
publ'cn Polonă; pe drumul cu muște 
materiile șl sp ritun e a celor doua 
și să iillareascâ tng irii! forțelor 
S. Ș, împotriva nțâțft orilor la 
Iilor.
de glorioasa Arma a Sovietică 
lonia noua este astăzi ho ăiăt

lin război n'micilor, pe diurnii 
lare, chezășie slgu ă pentru desvol 
sire, pe deoparte și popoarele ce

de
un

din 
ai

DATE INDUSTRIALI

In Polonia Iun ț ouau la sfârși ul 
anului 1917, 10 înlrepr n-Jcri cai 
bonifere, d-nlre ca e I6J pe terito 
riile recupe.a e din Ven, întrebuin 
țând un (o al ile 275,82) Iu ritori

Industria text la, di punea dc 403 
întreprinderi cu 2:0 mii lucră ori. 
Industria (limba: 119 in repun Ieri 
cu 30.(.'Ol lucrători. Iu hirlrin lem 
nnliii: 115 înlrepr ii le i, 15.001) Iu 
cratori. Indus ra mat ri.,1 or ie c n 
sfrucție: 210 înlrepr o ieri cu -15.0.0 
lucrători. Topitorii! meta urgee: 10 
de întreprinderi, 117.000 lucrători.

Există în Polonia de as1 izi 852 
mici iiitrcpiindcri induvriale, între 
bnmlând 21.(.00 lucrători.

• Refacerea Varșoviei
Ministrul Re ondru.ți i Kacoioi 

sky u declarai că pen ru anul 1918, 
.sunt prevă.-uîe pentru lu rările de 

refacere și de reconstrucția țării 
peste 30 miliarde z oți, adică 94 
la sulă mai mult față de suma a'o- 
calâ pentru aceleași scopuri iu 1917. 
Pentru reconstrucț a Vv oriei c.u 
fost prevăzute peste 2 miliarde 
zloți, iar pentru refacerea satclo în
conjurătoare au fost a'o ate 6 m: 
liarde.

O sumă de cca. 17 miliarde zloți 
este prevăzuta. pentru construirea a 
52.000 de locuințe pentru munci,ori 
și salariați și a 16 0 școli primare.

încurajați de împlinirea îna 
inte de termen a planului de 
producție în primul și al doi 
lea an al actualei perioade 
cincinale, muncitorii din Le 
ningrad cu mult entuziasm pi 
încredere în sine au chemat 
la întrecere socialistă întreg 
poporul sovietic, pentru îm
plinirea planului cincinal îna 
inte de termen, în numai pa
tru ani.

Știrile venite de pretutia 
deni dovedesc că sentimente 
le cetățeanului sovietic stt t 
aceleași peste tot.

Propunerile celor din Le
ningrad au stârnit 
viu ecou în toate 
țării.

Astfel din Odessa 
mite că la toate adunările 
ținute în uzine, în fabrici, în 
port la calea ferată, oamenii mun.il 
au hotarît cu un entuziasm 
de nedescris ăă fie alături de 
cei din Leningrad, în lupta 
pentru realizarea planului cin 
cinai în patru ani.

La Novosifiirsc, fabrica de 
mașini agricole a împlinit pla 
nul. anului în curs la i N> 
embrie. Muncitorii și-au c- 
xprimat ferma convingere că 
și ei vor putea termina pla 
nul cincinal în patru ani

Și colectivul fabricei de

se trans-

Ar»-’ Li slujba n construcției
t.im-malogr.itia po'ona închina r 

cuiistrucției pit oni, arca sa pe ilru 
mul cforiu'.ui înlregu ul popor, in 
lupta pentru vinde, nea riiiilor r iz 
lioiiili.

In aci asta d reci c filme • : „V10'.- 
law - orașul studenților'’, , Sui a . 
Varșoviei”, , Saline'c Pooneze” și 
„Inundațiile*'' sunt din cele mai re 
alizate.

Primele tui filme prcriuil efortul 
de muncă pe care poporul muncitor 
din Polonia il depune m diferite e 
sectoare ale reconstrucției. In orașul 
studyiițițor. la Vrok'a v d.tcril.il lup
ta pentru a 1 făuri o viața mai 
Inmă. Vedem u.lențiinea poloneză 
învățând, lițj id în orc e lidere in 
organizațiile i ( ooperaivee s u h n- 
țești, ore.miz-ind di-i uți sănătos 
se la care iau pir.e profeuiiii și, s.n- 
denții

„Suna V... n.iei’’ cs e nu ulm î i- 
chir.at r Luciii Ca. i a e poloneze. 
Este o pagina din efoi.u. de mm il 
depus in Capi al 1 Poloniei pen ru 
a reroaslrui o .ișu! d s rus în între
gime de barl >1 a n oi- ă. Ve lein 
cum muncitorul po'o.rez lucrează cu 
meredeie și entu ia.111, clei 1 ic.ra
ză în r'mi 1 i-gint dc democrație po 
pulaiă.

„Muma în alinele ponue/e’’ un 
film de scurt metraj, arată efortu- 
iile im a .r ae munci ori nii po
loneze pentru r'd'carea țării lor.

Ultimul film ,Inundațiile ' dă câ
teva imagini i'i 1 tragedia cetă.eni'or 
polonezi care au su.erit in regiunile 
de Sud ale țin. o teri ii ă ca a tro- 
fă, aceea a revărsării a clor. Ve
dem însă cum i ncd al după re'.ra ,c 
rea apelor uimi i or i j o mezi pof 
ncsc din nou la muu ă și cu mai 
mult avânt pentru a r. f.ice legi, nlc 
pustiile.

Nouile produ. ț i • a'c tinerei nr e 
cinematografice poloneze dovedesc 
progresele înregistra e în domeniul 
tehnicei filrne'or do, umentare, pre
cum și preocuparea dc a lua ca te
rnii princip,ală omu', .poporul în 
lupta împo.riva greutăților de lot 
felul, în munca de re.onstrucție a 
Patriei,

r

i

conseve leguminoase clin Mo 
sulsc s’a alăturat în unanimi 
late celor clin Leningrad în 
lupta pentru ridicarea țării

Nici colectivul fabricei de 
încălțăminte Severohod din 
Iaroslav nu s’a lăsat mai pre
jos. El a împlinit planul ace 
stui an în prteajma celei de 
a 30-a aniversări a Matei Re 
voluții Socialiste clin Octom
brie, iar la meetingurile ca
re au avut loc în urma a- 
pelului lansat de oamenii 
muncii clin Leningrad, rlt- 
cându-și în revistă posibili
tățile, a hotărît cu însuflețire 
să împlinească planul cinci- 
nul în patru ani.

Alții au mers și mai dep r 
te Colectivul uzinei mecani 
ce din Arhangelx și-a luat an 
gajamentul să împlinea?.. ■ 
planul cincinal în trei ani și 
jumătate, iar cunoscuta sta 
hanovistă Bunacova a p. j- 
mis țării că va împlini pla
nul cincinal numai în doi a- 
ni și jumătate.

I

Dela U.
Uniunea Femeilor Demo

crate, filiala Deva, anunță fe
meile din orașul Deva și în
tregul județ că, Duminică 29 
Februarie a. c., ora 9 clini,

vhr

vecine și prietene
Cum s’a schimbat conștiința oamenilor

Doua generații de muncitori
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AUhtrul Vasiliev își d8 până 
amintirile

cmc unul din 
nuni i uri ai fa- 
La întruni; ile

Alaistrul Vasiliei 
tre cei mai vechi 
fnicci „Diiiamo”. 
muncilor,lor în rc-Ja.ția ziarului de 
intrepr.mlcie :,i chiar la el aca-ă, to 
vară,,ii mai tineri îi cer ade.eori 
ă le povL-s.ca.ca cj e vc-va din .re- 

murile vechi, pc ca e nu le au apu
cat. Și trebue --a .punem că 1 i Va 
siliev îi place rn.i 1 sa depene a 
mintirile calc.

In 1904, când Va-iliev a fos: 
angajat să mătuie cărările gridm.i 
cu flori din fa a direc i i, falnica 
purta îiKă numele dc „Socca.ea E- 
lectricii Belgiana”. Era doar pro 
prietafea unor captta.iști beîg e i 
Atunci nu existau încă Ini ■ e mo
derni' și spațioase, care aJăposte c 
astăzi atelierele și oameni erau ne- 
voiți să lucreze în niște biră.-i ini 
zere, că i fina i i uii stră ni sco eau 
și așa dobânda destul de grasă 
pentru ca i a'u! lor. Iar seara, după 
ee-și termina ziua de trudă, ingura 
desfă.are car 1 aș’ep'a pe-m n itor 
era câre'u.na. Amănuntele aces ca 
ale vieții sumbre, pe care o duceau 
muncitorii În-Ruda ț risiă provo ai 
întotdeauna intere ul a .cultăt arik i 
săi pentru care a.el e e'e noui, șco'i 
le, locuințele moderne și S’lubre, 
policlinica, pa'atul de cui ură, ridi 
cate pc vechile lo uri virane, au de 
venit ceva obișnuit și deli sine 
înțeles.

Mai târziu, murind unul din fo

Ora „Fondului creației'* 
la posturile noastre 

de radio
Luni ,1 Martie (ua 14,30, sb 
difuzează prin posturile eoa- 
tre de Radio un prugram spe
cial a'căluit de scHitori și 
compozitori și dedicat „Fon 
dului Creației" al USASZ. 
ului.

F. D. R.
va avea loc la Deva, o ma
re adunare în sala teatrului 
„Progresul”, rtigându le să 
participe în număr cât mai 
mare.
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Ic cft ziua I r 1 berfi p.n ru a a 
cticra refacerea fabrice, Priutre .. 
era \'a btv. S'a niuj.it fi usici 
,u loarlc mul ă tr.ig.rc de ini aa 
piudiic.;iuia.o mun ii a întrecut c.» 
J7U la -i * .a j.

In ur i. olu. â ni itu al t M <1 
începui”’, I * ț iu a ara al (?. an-zt- 

înihiiip'a e nc n -cm na ta j o.ite
prin nu ua ul jari.ip Hți <r icuf 
zi i a I jIuu .Jnctj u.ul un i ..'.im 
buri : iui gr* nud e ■? iți.» v. ms 
radkale >i mai ho â r oar 
râsliiu ica b.iîghczici... In 
o.’îihu;- în-ruii l:i inț 
stul iur, ca i inur.-;
iru i-i r?:si. :*»i p/urti -i

■ i 
ti

Garda vech? și generații rotâ

d.

d-> j
p.u
.-ir<

■:< ’ j

I

de peiu număr 
adunat in li.li m r 

d 
So 
oa 
Bă

Și
L»tec., 

sub con 
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iu cu via a fabri.-ri, c mal.urnit de 
mc, câpd pua.e po.-e.- i că in re- 

prinderea, inirep, n e ca lui, și-a .ir 
minat planul cu irei sa 4amâni in 1- 
inte <L termen si nu -e -Le t -J 
adaug- :

— Azi, in,.n-a i alea c ,e a 
citorii țin să lu.-rezc la.că 
mâ ini, lic ăre are cu c do 
fisiuni, Parcă ar li o flacl 
arde in sunetul tuturor... $. 
ne ajută fon re mu’t...

Acu-n o săpunitână, munci orii fa 
liricei „Dinamo”’. 
stei 1500 s'au 
a atelierului nr. 5, pen u a i 
semna cam i laud 'a a 'ger le în 
viciul ora.encsc de depuați ai 
menilor munci din Mo-co.a, 
trânul Vasiliev a ceru, cu .intu 
a propus o pe Evdo.hia 
muncitoare in a.clerul de 
ducerea lui, din cadrele pe 
ridicat prin s âniin,a lui.
șii au spus jnul.e cuvin e frumoa c 
și elogioase despre ea, care din 
temee de servi u a ajuns muncitoa 
re ca iiica.ă lucrând la iz larea com 
plicatclor aparate c e .ri e. D ept do 
vadă a maturităț i ci pol.tice, s’a 
arătat că in cinstea aniversării • 
30 ani a regimului Sovietic, Evdo 
chia Evtcev a îndeplinit pin.l la 7 
Noembrie nu una, ci două norme 
anuale de producție.

— Pentru ca să dai doua norme 
anuale în numai zece luni, — a spusf 
cu drept cuvânt, Vasiliev — nu 
este suficient să- i îmbogățești cu
noștințele tehnice ni.i să lucrezi mai 
repede, zăccasta nu poa.e fi decât 
isprava unui om care este periect 
conștient de Scopul pe care I u-mă 
rcște, care-și dă seama de umile in 
terese ale S alului și devine atl.e 
demn pentru misiunea înal ă și pli
nă'de răspunderi de deputat al oană de răspunderi 
menilor muncii.

Iu U. R. S. S. 
și m I de oa meni , 
au luat-o înaintea 
lăzi produ.ța pe 
o aștepta abea în 
In sufletul tuturor 
aprinsă la primul 
nist în 1910. Con; ința i itere ului" 
comun a devenit genera i.

•'vis ;t mulți, site 
care cu m anca I r. 
timpii ui d n 1 a - 

care ț.ira, lor 
1019 s.iu 1 )5j 

ar le vie fa ăr. 
subotnic cotiu

d.tcril.il
niuj.it


Mine'îi din Petrila asigură producția de viitor 
pregătind noui deschideri de exploatări

Un frumos exemplu de 
atitudine fată de muncă

(Urmare din pag. I a)
de 950 in., ;i început din ani- 
bele diiK'ții.• ltlip.i < < gl'llp.l < lift (I put 
nit dela sei t. 11 i a înaintat 
750 111.. iar grup 1 deD set. 
IV a înaintat 200 m. s’a făcui 
străpungerea galerei. mine 
rii întâlnindu-se u cea mai 
maro precizie itât clina 
ție cal și în pani i

„Noroc bun"
Deosebit de sili1'! lic este 

momentul în asemeu'.11 oca 
zii, când după strâp ingerea 
ultimul perete care
desparte cele dou a 
grupe venind din direcții con 
trare prinu'o spărtură in pe 
rele, șelii de grupă iși în
tind mâna, spunându și tra
diționalul „NOROC BUN". 
Câtă bucurie radiază dcpe le 
țcle minerilor care vad a • 
tunci, mulțumiți, că munca 
lor, care durează uneori ani 
de zile, n’a iost în zadar. In
contestabil deci că această 
lucrare de străpungere, a că 
rei importanță o cunosc mai 
cu seamă minerii și știu s’o 
aprecieze atât ele bine, adu
ce laudă și cinste atât celor 
două grupe de mineri, con 
duse de tov. David Alexan 
dru și R. Tomeico, precum 
și tov. șef topograf Jurca O 
ctavian, care a făcut măsură
torile.

0 „casă“ a pompelor
> ș alte lucrări

La fel de importante au 
fost lucrările de săpare și be
tonate a casei pompelor de 
la Orizontul 10 cu cele două 
bazine de colectare, cu o ca 
pacitatc de 600 m. c„ fiecare, 
unde în curând se vor mon-

(Urmare din pag, l-a)
tielc clin țară, unde fun ț onează a- 
ceste' sindi.a.e, mani căi artistice 
de înaltă ținu a: specia.o e de teatru 
și Operă excyrț onală, țon.erte sim
fonice, festivaluri, ba uri, e c. Ca un 
preludiu la aceas.ă ,,Campanie” îna
inte de 1 Martie, adică între 23 
Februarie și 1 Martie, vor fi lan
sate „Mărțișoarelc Are”, care vor 
aduce și ele o contribuție la „Fon
dul Creației”.

Executate in. ireproșabile condiți- 
unt tcchnicc, Î11 email și argint 
„Mărțișoarelc Ane” au și semnifi
cația cea mai înaLă din re toa e tra
diționalele obiecte de acest gen. Ele 
simbolizează arta românească înfră
țită cu munca poporului, ar a româ
nească nouă ca un suf.u de primă
vară, anunțând zorile unei lumi m i 
bune, mai luminoase. Să le privim 
pe rând. Unul din mă ț șoarele, lu
crat în email, îmbină armonios car
tea, semnul scriitorului, masca, em
blema actorului, penelul, paleta 
pictorului, lira, a jnuzican uli i. căli
mara, a ziaristului, proec at.. pe un 
(urnal de uzină. Alt mirțșor; un 
penel și un porumbel, simboizând 
arta și pacea. Aiul: o mască, pe 
fundelul unui steag de lup ă și al 
unei ramuri de măslin.

Adevărat cadou fă.ut publi u'ui de 
către oamenii de artă, mârțișoarele 
U. S. A S. Z.-uIui pat fi a.hizițo- 
nate la prețuri arcei ie oricăruia.

„Mărțișoarelc Ar,ei” vor fi vân
dute în magazine, în hal uri e teatre
lor, în întreprinderi și pe s radă, 
de către echipe spic ale, compuse 
chiar de către ar.ișlii, scrii orii și 
ziariștii profesioniști, care și-au luat 
desinteresat și voluntar angajainen- 

t;i pompele centrifugale pen 
Uit evacuarea apelor dela 
rambleajul hidraulic și de in
filtrație.

• La conduceri a acestor Iu 
crări s’att evidențiat iov. șe
fi de grupe C rujelak și Mi 
clea. In prezent conducerea 
lucrării o are tânărul miner 
Sârbii Gheorglie, care dă do 
vadă de multa sârguință și 
pricepere.

Nenumărate suitori, truver 
sări, adânciri de puțuri oar I 
be și galerii sunt in < urs de 
săpare și armare, conduse de 
tovarăși tot atât de prifcepuți.

Și pentru a șterge urmele 
lasate de regimurile trecute, 
care interesându-se doar de 
producția momentană au for 
tal nemilos exploatarea zacă 
mintelor, neglijând lucrările 
de pregătire, minerii din [’e- 
trila lucrează astăzi dc zor 
atât pentru mărirea produc 
ției actuale, cât și pentru pre 
gătirea locurilor de munca 
ce vor fi exploatate în viito
rul apropiat. Ei au lucxtl cu 
atâta hărnicie încât au recii 
perat deja timpul pierdut 
prin neglijarea lucrărilor i 1 
trecut.

Minerii din Petrila vor putea da 
țării mai mult cărbunii

Și în scurt timp vor fi da
te exploatării un orizont și 
mai bine amenajat, unde au 
fost aplicate experiențele câ 
știgate în celelalte oiizont •, 
aducându-se îmbunătățiri ca 
re vor asigura o producție 
mai mare decât cea actual i.

Mașinile și instalațiile cari 
vor echipa acest orizont vor 
utiliza deasemeni perfecționa 
rile și îmbunătățirile pe cate

tul, conștienți de misiunea lor și 
de scopul îna’t pentru care au fost 
lansate mărțișoarelc •— să le di
fuzeze cât mai larg.

Datoria oricărui cclățean, oricărui 
iubitor de frumos, de ar ă, este să 
sprijine acțiunea întrepri îsă de oa
menii artei, printr’o modestă con
tribuție care rezul ă din cumpărarea 
unuia sau mai multor „Mărțișoare 
ale Artei”. P111 aceasta el dove
dește dragostea sa față de oamen i 
muncii artistice și față de arta nouă,

PETRU CEL MARE
(Urmare din pag. fa)

în episodul bărbii jertfite a 
lui Buisnov, în scena cu ca
feaua sau în legătură cu ,.] 
te obiceiuri din apus, u a- 
jutorul cărora țarul înecai .ă 
să înfrângă misticismu/l și 
consevator-ismul contempu1 a 
nilor săi, alături de starea 
mult înapoiată și de indes
criptibilă mizerie a poporului, 
deservesc scenariului care se 
impune ca o certă realizare, 
transpunând spectato
rul într’o atmosferă în care, 
deasupra tuturor aparențelor, 
vitalitatea rămâne o certă rea 
litate. Epoca rămâne domi
nată de viguroasa personali 
late a țarului Petru, impul
siv, uneori brutal, dar inimile 

nftiin ilorii ridicați li au adus 
zilnic, începând dela 23 Au
gust 1944, — în cinând, pi in 
efortul și intuit a lor, minerii 
din î’etrila putând trimite u- 
zinelor și fabricilor din ț t 
ra mai mult cărbune, factor 
de baza în desvoltarea tot 
mai largă a economici roi â 
nești.

Instalare^ comisiei interimare 
a cooperativei „Plugarul" din Deva

Zilele trecute a fost msta 
lata noua comisie interimară 
la Cooperativa „Plugarul" 
din Deva, cu «are prilej a 
fost aleasă ca președintă a 
acestei comisii prietena Elen 
nora Necșuloscu, prima ie- 
meic din județul nostru care 
primește sarcina dc a con
duce o instituții al «lirei 1 ol 
este de o deosebită impo-- 
tanță în condițiile create de

Brigada de femei „Maria Sârbu“ 
mereu în fri>ntea acțiunilor de muncă voluntară

Convingcrea ca pot contri
bui simțitor prin munca lor, 
la redresarea țării și bună, 
starea celor care muncesc și 
a întregului' popor, își face 
tot mai mult loc în conștiin
ța femeilor hotărîte să reali
zeze prin munca lor ziua mai 
bună de mâine alaiuri de ce
lelalte forțe angajate în șan 
tierele reconstrucției.

Mereu în fruntea acțiunilor 
voluntare, Brigada ^,Maria 
Sârbu” în care s’au încadrat 
98 felnei din U. F. D. R. fi-

Tineretul din plasa Hațeg
a intreprins importante 
acțiuni de muncă voluntară

Cuprinși de elanul muncii 
voluntare, U, T. M.-iștii din 
Hațeg, au hotărît ca în fie
care Duminică, să întreprin- 

țit de o hotărîre neînduple
cată și de un robust opti
mism, caracteristice- geniilor 
de largă viziune, care, se- da
ntesc marilor cauze care 
scriu istoria popoarelor și a 
lumii.

Creația lui Simonov, artist 
emerit al Uniunii Sovietice, 
în rolul țarului Petru, rămâ
ne la înălțimea acelei arte 
cofe impune cinematografia 
sovietică în ptimuJ loc al rea 

dl trilor genului, filmul a< e 
stă trebuind fără îndoială să 
fie văzut de amatorul de sne 
acei care au corespondență 
ctacois -bune, dc către toți 
cu arta autentică.

M. MIHUȚESCU.

1' 1 meile din t munca 1 <■ 
meilor Democrate din I’<» 
mânia, filiala Deva, și au 1 1 
at angajamentul s« lupte din 
toate puterile, până la cel 
din urmă cătun dinț jud« țul 
nostru pentru ajutorarea <«> 
piilor și a Ierni ilor, lipsiți dc 
mijloace.

In munca aceasta ș'a di
stins Juliana Irimie, atât 11

regimul democrației noastre 
populare.

Prietena Eleonora Ne 1- 
lescu, a cărei activitate în ca 
drul Uniunii Femeilor și a 
Frontului Plugarilor este che 
zășia că activitatea ei de vii 
tor va li tot atât de rodnică 

•în noua ei îndatorire, se bu
cură de încrederea acelor 
factori care, au promovat o în 
acest post de răspundere.

Hala Deva, a eșit pe teren la 
Simeria in 24 Februarie a. 
c., totalizând 294 ore, pres
tate la atelierele C- F. R, 
unde au lucrat la descărcarea 
și încărcarea vagoanelor și 
la depozitarea materialelor, 
cu un elan caic face cinste 
femeilor conștiente de rolul 
lor în orânduirea socială de 
astăzi, care le acordă locul 
cuvenit în conducerea trebu
rilor publice.

Moisiu Georgcta 
corcsp.

dă acțiuni voluntare de re
construcție, antrenând tot
odată în această muncă po
pulația locală și din împre
jurimi.

Astfel, Duminica 22 Feb. 
a. c., au fost întreprinse fru
moase acțiuni, din care de
prindem următoarele.

La Hațeg, s’au curățit 125 
pomi de pe șoselele naționaie 
Nr. 24 și 25; în corn. Plopi 
s au construit două poduri 
pentru căruțe; la Subcetate 
s’a construit un pod în lun
gime dc 30 m.; tot în această 
comună un alt grup de 34 
tineri scoțând și încărcând 
150 tone piatră necesară con 
strucției liniei Bumbești-Live- 
zeni, iar în com. Sântămăria 
o echipă de 30 utemiști au 
curățit șanțurile șoselei pe o 
lungime de 2 km. aranjând 
și o arenă pentru popice.

CROITORIA

I. LUPE A —Deva
*• mutat iastr. \. VIJ lA? k'l, 

acțiune dc ajutorare a celor 
în nevoe, cât și in organiza
rea < omitctului de femei de 
p« Lai . centrul de lapte 
pentru copii, in toate acțiuni
le Uniunei Femeilor Demo 
erate din România, fiind un 
frumos exemplu de abnega 
țiu și putere de muncă, în
chinată propășirii celor ca
re trudesc, pentru cauza pro 
greșului și a ridicării Repu
blicii Populare Române, pa 
tija tuturor celor care mim 
tfeesc cu brațele sau cu min 
tea, dela orașe și sate.

R. Carolina 
coresp.

Convocare
Acționarii S. A. Corvin, Deva, 

sunt coiivoLațl in adu.tarea g-neia'l 
ordinara și (rxiraoruinară pe ziua 
de 21 Marile 1018, orele 10 a. iu. 
in localul «>ojeiă|ii, din Deva, Str, 
A. lancu No. 6.

Ordinea de Zi:

1. -- Raportul Consiliului de Aii- 
mim itralie ei al cenzor.lor.

2. — Aprobarea bil.nțului și a 
contului de profit și pierdere pe 
anul 1917.

3. —- Descărcarea Consi atui și a 
ccnzoiLor dc gestiunea anului 1 47.

4. — Complectarea a două Io.uri 
in Consihul dc Administrație.

5. —- Complec'area a două 1 jcuri 
în Comia-.ul de cenzori.

6. — Au;oiiza(ia pen.ru vânzarea 
eventuala a imobilului.

7. — Au.odzația pen ru vânzare» 
participați i pe care societatea o 
arc l.« firma O. Herbai et Comp, 
din Hațeg.

8. — A se hotărî acoperirea pier
derilor rezulta e din reca'culirea pa
trimoniului so ie'.ăț i, în ccnf. cu Le
gea No. 333 din 1947, sau reducerea 
capitalu'ui social.

9. — Lichidarea sau încetarea 
tempora a activității sotieta< ta 
caz de l.chidarc, numirea lichida.J 
rilor.

10. — Eventua'e propuneri.
Dacă ședința nu se va putea țlue 

în ziua de 21 Martie 19 ÎS, din ori 
care motiv, se va ține în ziua de 
2S Martie 1948, cu aceiaș ordine de 
zi, la aceiaș oră și în acelaș loc.

Acțiunile se vor depune cu 10 
zile înainte dp ședință, la sediul so
cietății, sau Ia Cassa de Păs rare 
S. P. A. Petroșeni, sau la suc. a- 
cesieia din Deva.

Consiliul de Administrație

Pub icațiune
In ziua de 20 luna Martie anul 

1948, ora 11 la Casa pădurilor Sta
tului, Bulevardul Tache Janescu 31 
București și Ia Direcția VIII Reg. 
silvica Sebeș Jud. Alba, se va ține 
licitație publică cu ofer.e f.ichise 
urmată de licitație orală, pentru vân
zarea pe uni.a.e de produse fasona
te de cumpărător a ;6 in. c , I mn 
de gorun pentru doage, mină și 
poduri și 4049 m. steri k-mn de foc 
dc esență tari, cantități ce vor re
zulta din exploatarea a 21 6 arbori, 
formând posibili a,ea anuhi 1);6 — 
1947, din pădurea D'rceșu', Oculul 
silvic CAPS. Deva, si ua ă pe teri
toriul comunei S ăncești-Dobra Jude 
țul Hunedoara.

Vânzarea se va face co:ii. L. C. 
P. și Regulamcn u ui de li i ații, cu 
aplicarea condițiunilor g ncral • de 
exploatarea | ăâurilor S a u i.i publi
cate in Mon. Of. No. 101 din 12 
August 1912 și cu condiliunite spe
ciale care se pot ve.iea la Casa Pă
durilor Sta.u'ui BueurCjti și Ia Di- 
iccția^ VIII, Reg. -Uiică Sebeș,

Estiinația din oficiu este de
323.000 I ei.

Garanția provizorie esle de 16,150 
lei în recepise ale Casei de Dp- 
puneri, -

pen.ru
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Intre România $i Polonia Constituirea Consiliului Județean al
Frontului Democrației Populare,A FOST SEMNATA 0 CONVENȚIE CULTURALA

VARȘOVIA, 28 (Radio). 
Eri la orele 12, membrii de 
legației guvernamentale ro
mâne au fost primiț i de preșe
dintele Republicii Poloneze 
d Bierut. După aceasta au
diență, membrii delegației 
guvernamentale române s’.ut 
dus la Președinția Consi
liului de Miniștri unde îni 
tr’un cadru festiv a fost tem 
naiă convenția culturală 10- 
mâno-poloneză.

Convenția a fost semn ilă 
din partea României de n ini 
ștrii Artelor și Informa',ia1 ii 
lor, Pas și Livezeanu iar di r 
jpartea Poloniei, de < către 
Bowski, ministrul Culturii și 
Artelor și Skrzewsl<i„ mini
strul Educației.

In după amiaza zilei de J >i 
membrii delegației guvernu 
lui român au avut primele, 
întervederi cu membrii guver 
nului polonez.

Astfel d. Dr. Petru Groza 
a avut o înttrevedere cu Iosif 
Cyrankiewicz președintele 
consiliului de miniștri al I’olo 
niei, tov. Ana Pauker, mi 
nistrul român al ^facerilor 
străine, cu Sigmund Modze 
lexski, ministrul polon de e- 
xterne, tov. Teoh«jn Geor- 
gescu a avut o întervedere cu 
Stanislav Radciewizki, mini
strul securității publice, iar 
miniștri Pas și Livezeanu au 
luat contact cu Rowski, mini

Elementele de dreapta 
pierd pozițiile in toate partidele din Cehoslovacia

PRAGA- — Ultimele eve 
nimente din Cehoslovacia au 
adus schimbări importante în 
sânul partidelor politice. E- 
șecul reacții în încercarea ei, 
de a schimba cursul desvoltă 
rii democratice a țării, a dus 
la o pierdere a influenței și 
pozițiile elementelor de drea

Frontul Democrației 
Populare

(Urmare din pag. l-a) 
tipa reprezentanți ai claselor exploa
tatoare cum s’a întâmplat cu fostul 
Bloc al Partidelor Demjcrate Ia care 
a participat și gruparea lui Ta ărescu 

Iar in al treilea rând, Frontul De
mocrației Populare are drept forță 
Partidului Muncitoresc Român, sta- 
conducătoare forța invincibilă a 
tul major al clasei muncitoa e, par
tid crescut in spiritul celor mai mă 
rețe idealuri ale oamenilor muncii.

Intr’un cuvânt Frontul Democra
ției Populare reprezintă „o etapă 
nouă, superioară, a colaborării între 
forțele democratice, o eiapă supe
rioara a evoluției vieții politjce în 
România Democrată" (Gh. Glieor- 
ghru Dej).

încrezător în marea forță a noului 
său organism poli ic, în.reg p >pO'Ul 
rontun pășește in bătăi a elec o ală 
cp se declanșează, cu si țura, ță de
plină că la 28 Martie va sărbjto i 
marea victorie a sa sub scmaul s ră- 
lucitor al soarelui — semnul elec-.o- 
ral al Frontului Democrației Popu
lare, chezășia succesu’ui deaioc ației 
noastre populare spre socta’is n.

C- Magdalin 

slrul culturii și tutelor și Sta 
nislav Skrzewski, ministrul c 
ducațjei.

Oaspeții simt găzdniți la 
Palatul Mj sliwiecki.

*
VARȘOVIA. • Primul mi

Americanii subvenționează campa
nia electorală a lui de Gasperi 

3 milioane lire au fost vărsate casieriei partidului 
democrat

ROMA. St. Unite au a. or- 
dat partidului democrat cre
știn. 3 milioane de lire de* 
stinate propagandei cleric a 
le în campania electorală, A- 
sociația industriașilor a ofe
rit în acelaș scop partidului 
democrat creștin 3 la mie

Americani își exprimă indignarea îm
potriva incapacității iui Ciang Kai-Shek 

de a stăpâni situația
BERNA.—Din Nanking 

s’a comunicat că amiralul 
Ramsey, comandatul șef al flo
tei americane din Pacific, ca 
re vizitează Extremul Orient 

I

1

pta în mai toate partidele.
Secretarul general al par 

tidului social democrat, XVi 
lim Blazej, a fost pjdepariat 
din postul său și fostul mi
nistru al Aprovizionării, Ma- 
yer și deputății Bernard și 
Gernar au fost excluși dela 
conducerea partidului, In lo 
cui lor au fost cooptate per 
sonalități care militează pen 
tru unitatea clasei muncitoa 
re. Membrii social democrați 
,. din sindicate cer ca secre 
tarul general al Comitetului 
Central sindical, Eugen Er 
ban care este și ministrul A- 
sigurărilor Sociale, să fie nu 
mit din nou în conducerea 
partidului. Erban fusese în 
depărtat de către elementele 
de drapta al partidului, la 
Congresul din Brno.

Membrii partidului sociali.-t 
național din mișcarea coope 
ratistă s’au alăturat procla
mației, adresată membrilor 
partidului de către funcționa 
rii sindicaliști aparținând par 
tidului scoialist, național, pro 
clamație prin cărei ace-tia 
sunt chemați, sa ia parte Ia 
activitatea comitetelor de a- 
cțiune ale Frontului Național 
In anumite regiuni ale țarii, 
organizațiile partidului se 
desfac. 

nistru (iyianljuewicz. a dai Joi o 

recepție în cinstea delegației 
guvernamentale române. Au 
luat parte membrii guvei 
nului, ai corpului diplomatic 
și reprezentanți ai vieții po
litice, științifice și culturale.

creștin
clin totalul salariilor pe care 
întreprinderile industriale ,e 
plătesc muncitorilor. Ea mai 
anunță că ministrul de In
terne Scelba a înzestrat po
liția cu 5000 de automobile 
blindate și Jepu-ri cu re 
ceptoare radiofonice- 

a sosit pe neașteptate cu a- 
vionul la Nanking.

El a convocat de urgență 
pe Chang Chun, prim mini
strul chinez, pe generalul Lin 
W£i, vice-comandantll stătu 
lui major al armatei chinez 
și subsecretar la ministerul 
războiului, precum și alte 
personalități chineze, asis
tând și dr. Leighton Stuart, 
ambasadorul american în Chi 
na. -

Au avut loc conversații a- 
supra situației luptelor de pe 
frontul chinez, amiralul Ram 
sey-, exprimându-și „indigna 
rea împotriva incapacității gu 
vernului lui Ciang-Kai Shak’’ 
de a stăpâni situația.

La Nanking, nu se ascun 
de convingerea că situația 
frontului este „deosebit de 
gravă".

• Prezidiumul [Republicii 
Populare Bulgare a ratificat 
acordul comei cal cu Ungă 
ria. Deasemenea, au fost ra 
tificate convențiile privitoare 
la traifeul aerian încheiate cu 
țările vecine.

*
Cuvântul de onoare al 

fasciștilor a devenit o garau 
ție pentru Anglia. 6.000 na
ziști din zona de ocupație en 
gleză din Germania, urmea 
ză să fie puși în libertate țț 
cuvânt de onoare".

*
— Vineri 27 Februarie la 

orele 17.45 a încetat din via- 
ță Patriarhul Nicodim al Ro
mâniei.

Ro

Sâmbal î 28 Februaiin a. 
1 ., a avui lr>c la Diva, < onst' 
tuiria Consiliului |udețe.iu al 
Frontului Democrației I’opii 

laie, < <imput dm urmați»ii 
membri:

Partidul Mum jlorcsi 
inân:

Bula 1 iu \ iigil
Duduia Andicf

I rotitul Plugarilor; 
l’cica Andionic 
Vai a Sabin

Partidul Rațional Po]
■ Jurca Alexandiu 

Mcțiu loan
Uniunea Populară Maghi a

ra :
I layflu l.adislan

— Kăsler Alex.
Sindicate:

- /Vrdeleanu V.jctor,
- Martina Ricbard,

F. D. F. R
- Dragomir Eva,

România, Republica Populară
(Urmare din pag. l-a)

C. F. R.—

cum numai 
cunoscut, a

Iitpti deschisa împotriva forțelor | o 
pulare.

In 1907, țăranii români s’au ra’s- 
culat pentru a cere pământ. O refor
mă agrară democrată ar ti putut ac
celera progre ul economic și social 
al României. Dar monarhia a fo
losit represalii crunte înipotma râs 
culaților: 31.00 J țărani au fost ma
sacrați.

Sute și sute de muncitori cinstiți 
au fost omorâț:: la 13 Decembrie 
1918, în p.ața Teatrului Național 
din București, la Lttpeni, în 19-.9 
și in 1933 la atelierele 
(Irivița.

O represiune crunta, 
regimurile fasciste au 
fost îndreptată împotriva avangărzii 
clasei muncitoare, Par idul Comu
nist Român. Condamnați la cea mai 
strictă ilegalitate, arestați și- tor
turați în orice moment, închiși timp 
de ani de zile și adeseori asasinați, 
comuniștii, fără sprijinul nici unttj 
alt partid poli.ic, au continuat în 
mod curajos lupta împotriva monar
hiei burghezo-feudale.

Dictatura regală a lui Carol al 
11-lea a pregătit direct dictatura fas
cistă a .lui Antonescu și a Gărzii 
de fier. Dinastia Hohenzollern a 
fost dealungul întregii sale exis-

*
— 40 deputați laburiști prin 

tre care și deputatul laburist 
jpendent, au trimis un ine- 
Zilliactis și un deputat in le- 
sagiu Organizației Națiua" _>r 
lTnite în care cer Consili tini 
de Securitate să ia toate mii 
șurile necesare pentru a se. 
face față încălcării păcii și 
securității naționale în inte
riorul și la front ii1 rele Pa
lestinei.

*
— Secretarul general al 

Federației Sindicale Mondi.i 
le, după ce a asistat la cea 

- de a 6 a conferință plenarii 
a sindicatelor din Iugoslavia, 
a părăsit Belgradul.

Alin.ișan 1,1>. .-a I" 
li oșeni,

I T. \I
Ztlllinl a 1 ol.ie,
I i iș<. .. .tli Gla 01 Ji<

I T' Și.-dintc ul ( o; i-uli.: I. J u 

ih «anal Ftoiitului Dci;i>r ra 
țit'i Populai e a lost ales pl ic 
tenul J'eica Andronu , - ■ • re 
t ir general to\. Butan V 
iar secretar general tdjunft 
iov. Dudui 1 Andrei.

Deasei-mnl au lost formatt 
4 sub-comis.uni; comisia pro 
pagandâ, axând ca preț,edin 
te pe tov. Ardei, anu Vie 
tot; «jinisia ad tivâ. pe tov 
Duduia Andrei, < omisia h 
nanciară pe d. Jurca Alex 
și comisia juridică pe priete
nul I’eie zXudronic,

Consiliul a luat măsuri pen 
tru constituirea urgenta de 
c.onsilii similare in toate pla 
sele și comunele- din ju leț

I

coloniala, sfâr iad p i:i a con 
viața po’iti.a 4 1 onomicâ 1

1039 monarhia tâiâ-;te k ma

fențe, <1 unealta doill a irni-eiuba 
inului occidental.

Anumite tran.a ț 1 regale (de tic. 
afacerea Stru.bcrg) au provocat t-aa 
Baluri politice de marc ra une‘.

Mai târziu Rom mia a c .zui ici 
ghiarelc tru-. urilor fran o-ang o ame 
ricane care au acapaiat bogățiile ță
rii și au acordat Statului ro.nâi 
împrumuturi în condi luni de vămi 
tărie 
fiola 
țării.

In 
nia mai departe pe calea pierderii 
independenței sa’c uaț o ia e 1 rin a 
cordul germano-io uân, Romă, ia estd 
integrată în „spațiul via’’ al Ger
maniei hitlerisie. De ac, la su 
punerea trădătoare a regelui și a 
Consiliului de coroana în fața uik 
talului imperialist germano-italian de 
la Viena care nea- răpit Trai, ilva 
nia de Nord și apoi pană la ocupa 
ția germană și la tar. ca noas ră în 
războiul anti-sot ic.ic, nu mai (:s 
decât un pas.

In 1913, monarhia oigaiiiza-c .ni 
potriva lo hței națiun i, războiul de 
agresiune împo'r.ra Bulgariei, care 
crease în moda rfificial un conflict 
teritorial între ko nânia -i Bu'garia. 
Monarhia a patronat Înăbușirea Re- 
voluției maghiare de câ re ar.ua > 
româna, ea a intui nul in relațiile 
cu Ungaria o atmosieiă de uri.

Evenimentele din năimii aii arată 
că după cel de al doilea război 
mondial, imperialiștii americanj șj 
englezi își pu e eiă mari speranțe 
Î11 monarhia română.

Procesul lui Maniu și a complici 
lori ui a desva uit în fața lunii în
cercările servililor de jnfor.11.4ii a- 
niericane, de a organiza o a cinceț 
coloană în România și de a face 
din țara noastră o bază țnili'ară, 
în caz dc război, intpo r va Uniunii A 
Sovietiee și a demo r.iți l r i oni.

înlăturând monarhia, poporul ro 
mân și-a consolidat independența sa 
națională și a con rii.cit la cauza 
păcii mondiale. (Va urina)

A fost a’easă Comi
sia de control P.M.R.

In ziua de 26 Februarie a. 
c., a avut loc știința Comi
tetului Central al Landului 
Muncitoresc Rpinân.

Au lost aleasă Comisia de 
Control, avand ca pre^e’d.ii 
le pe tov. t l’ârvulescu.

■f

Imor Judzțulai Hunedoara, Deva 1948.

ar.ua

