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Din documente!: Congresului P. M. R.
Sarcinile noastre în sec 
urul desvoltării industriei

Daca Congresul Paril.lu'ui Mun
citoresc Român a fost, prin esența 
problemelor pontice desba utc, o ti i 
bună de unde s’a definit clar și ca 
tegoric conținuiul ide o ogiei muri 
citurimii române organiza ă in par 
titlul sau șl structura organizatorica 
a partidului unic, in aceiași injruia 
cl a fost și un lor, a italia adunare 
șlilnjitică, in care s’au desbu.ut și 
s'a venit cu propune l asup.a barei 
nilor ce stau în fuța poporu'ul ro nârt 
in toate domeniile și de a căror in- 
deplinlrc e conJi|iunată propășirea 
Republicii noastre popu'a e, a demo
crației populare remânești.

Pentruca in acest Congres s’au 
desbătut pe bază științifică, in Iu 
mina învățăturii rnjrxrgie leniniste, 
problemele ți sarcbu’e noastre de 
bat-ă din momentul și coiitlițiunilc 
istorice in care ne aflam și ce'e de 
viitor.

Abtfel, a fost discutată Consti/u 
ția ce trebuie formulată și care va 
trebui să consfințească victo iile și 
transfoi marile survenite in viața dc 
Stat a poporului nostin; necesitatea 
schimbării formei și caracterului ad 
ininlslrației de S.at, prin reforma 
adm n 6 ra ivă; reforma .nvățainSntu 
lui, etc., acte m.n'te a crcia iad ul 
și m.jloacele necesare redresării eco
nomice.

In acest ansamblu de probleme, un 
loc important n ocupat atât in Ra 
portul politic general, p pus de Iov. 
GIi. Glieorghiu Dej, in Rezoluția vo
tată cât și in discuțiile purtate, 
sectorul problemelor economice și a 
nume, problemele industriei româ
nești.
'■„Punerea in aplicare a propuneri

lor Partidu'ui Comunist Român pen 
tru îmbunătățirea situației eco îomi- 
ce a țării ne a adus o scrie de 
succese... în domeniul industrial. 4 
dar ele nici pe departe nu ne pot 
mulțumi’” — spune tov. Gli. Ghcor- 
gliiu Dej.

Dar „cu toate fluctuațiile ca e se 
mai observă înlr'o serie de ranuri 
industriale și cu toate că ritmul de 
creștere a producției nu este incă 
satisfăcător, nivelul producției indu 
striate incepe să se apropie de 1938”

Aceasta Înseamnă că pentru c eia 
rea condițiilor unui progres mate 
rial și cultural rapid țării noastre, 
condiție de bază pentru îmbună ă- 
firea traiului miase or muncitoare, 
trebuie să ajungem la realizarea țe 
lului înscris 
atingerea și 
scurt timp a 
dusirialc din 
tem departe în unele sectoare.

Că acest țel poate fi curând atins, 
că ritmul producției spre desvol-

I

în propunerile P.C.R 
depăfirea în cel mai 
nivelului producției in- 
1938, (si de ca e sun-

■>

«Kctnama
— Urm*r» din numărul tr«cu. —

Toți cei care erau interesați în 
menținerea dominației imperialiste, 
în, frânarea progresului democratic 
șl a reconstrucției economice a ță
rii noastre, 
bastion 
rea la

vedeau în monarhie un 
și o speran(ă în reîn'.oarce- 
vechiul regim.

*
și după ce relațiile dintre

pedepsirea 
înf.ințarea

Chiar
Coroană și guvernul democia ic, au 
fost reluate, regele și Tă ă eseu lu
crând de comun acord s’au opus 
legilor democratice cele mai nece
sare ca lupta împotriva speculei, 
anularea proceselor intentate de mo
șieri, țăranilor împroprietă î'.i pe pă
mânturile lor, interzicerea vânzării 
pământurilor țărănești, 
criminalilor de tăzboi, 
Oficiilor industria e e.c.

Partidul Comunist a 
să însuflețea că și să condu ă lupta 
masselor populare împo.riva reac- 
țiun i, moli'izând toa'e forțele de 
mocratice în jurul c a ci munci1oare, 
arătând calea <e trejue urmată pen
tru a con olida democrația noastră 
populară. In anul 1947, democrația

știut în.-ă

nevoie c« 
e pu a 

lărgirea 
intensi 

mar te

tare poate li accelerat, ne uu dove
dit o minerii, cari realizează zi do 
zi cifre tot m 11 inari în tonajul cx 
fracției caiboui.ere; m alurg/'ș H din 
siderurgie, cart au depășit in toa'e 
sectoarele programul pr.-vtuu.lt re! 
Ministerul l.mlns.riei ș; Conerțu'uti 
ne au dovedit o textiliș.ii, cei din in 
dustr.a ch rima, din ciment, etc,.

Dur, pen.ru aceas a e 
forțe tot mal numeroase să 
pe munca, e nevoie de 
frontului reconstrucției prm 
ficarea și organizarea tot 
nieinicâ a muncii. E nevoie ca fie 
care munci or sași sporească co .ști
ința de clasă, să și lărgească o izo 1 
tul poliJc, având o vedere cla ă tim 
pra sarcinilor și răspunderilor ce le 
are ca făcând pirte din clasa so 
cială conducătoare in viața Sta u ui 
nostru.

Și, ca o altă condiție de baza in 
asigurarea succesului muncii viitoa 
re, in fața fiecărui muncitor stă 
sarcina studierii documentelor Con. 
greșului P.M.R., și jn primul rând 
a Raportului poti re general făcut de 
tov. Gli. Glieorghiu Dej.

Pentrucă acest document conține 
nu numai probleme e și sarcinile ce 
avem de dus la bjn sfârșit cl și 
felul in care trebuiesc puse 
țâ, tactica înfăptuirii lor.

„Condițiile naturale pentru 
tarea industriei sunt foarte 
bile in țara noastră" — spune tov. 
Gli, Glieorghiu Dej. „Aveni tot ce 
11c trebue pentru îndeplinirea misiu 
nii pe care și a luat-o regimul no 
stru democratic, forțele noastre de 
mocratice: lichidarea înapoierii noa 
stre economice, transformarea Ro 
mâniei intr’o țară industrială — a 
gra-ă înaintată și asigurarea unui 
nivel de traiu ridicat masse'or mun
citoare".

iI

în via

desvol 
favora

I, Rusneac
(Continuare în pag. IV a)

Delegația guvernamentală română 
care a vizitat Polonia 
s’a înapoiat în țară

Sâmbătă 23 Februarie a. 
c., la orele 23, delegația gu
vernamentală română a pă
răsit Varșovia. La plecare au 
au fost de față meujbrii gu
vernului polonez în frunte cu 
primul ministru Cyrankye- 
viez, înalți demnitari, repre

«câ
populară din România a făcut p o 
grese imense.

Au fost puse în practică propu
nerile Partidului Comunist R mân 
pentru îmbuna.ățirea s tuației econo
mice a țării, în care scop a [ost 
înființată Comisia ministerială p .li
tru redresarea economică și stabili
zarea monetară, prezida ă de secre
tarul general al Par idulăi Comu
nist, tovară jul Gli. Glieorghiu Dej.

Dobori» a reacțiumi din cli.a Ma- 
niu-Brătianu și alungarea lui Tă- 
tărescu din guvern caic a a-.ut ca 
rezuuat descompunerea partidului 
său, a mai avut și aliă urmare I10- 
tărîtoare pentru desvoltaiea demo
crației române. Monarhia care se 
sprijinea pe a.eas ă reacțiune s'a gă
sit izolată.

Devenise clar pentru întreg po
porul și de altfel însuși Mihai I iu 
a trebuit să recunoască atunci când 
a abdicat la 30 Decembrie 1947, 
că monarhia nu mai corespundea 
condițiunilor actuale și cons ituia o 
piedică serioasă în calea desvoită- 
rii României.

România a devenit Republf ă. Nu 
o republică burghe, ă instrument al

a
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Muncitorii și technicienii 
de pe șantierul Bumbești-Livezeni 
cheamă la întrecere oamenii mun
cii de pe toate șantierele C. F. R. 
din întreaga țară

șt tlclinîct'enîi de pe șantierul liniei Bumbești Livezeni, 
una dintre ce'e mai mari lucrări de interes național 

lui cu Sud Es ul țării, prin Ol en a, 
in transport, in primul rând al căr 
term'na ă până la 7 No.rnb ie a. c. 

muncă tuturor oamenilor mun 
S. ale C. F. R. din întreaga

irl
I..

Muncitorii 
cari reafzează 
linia de legătura rfiiectă a Ardealu 
menită să aducă Impor ante ușurări 
bunelui Văii Jiului și care t ebue 

au adresat un rapel de întrece.e 
cii de pe șantierele de construcții 
țară.

începută in 1914, timp de 20 
versată, importanță el fii.id mereu 
atunci la cârma (ă l

Dela 23 August 1911, prin grija 
importanța cuveni.â, lucrări'e au în cepul să ia un curs nou, de conți 
nuă depășire — acum de cu’ând 
de urgență, iar șaitlerul decre al

Lfupă ce analizează reface
rile adânci petiecute în ulti
mii ani în țara noastră și con 
stată că pași uriași au fost fu. 
cuți de“clasn Trtitnehnare din 
România pe drumul luminos 
al democrației populare spre 

zentanți ai armatei, corpului 
diplomatic în lruntc cu amba 
sadorul Uniunii Sovietice la 
Varșovia Lebedcv, precum și 
reprezentanții presei streine 
și poloneze.

Delegația a sosit Luni în 
țară.

clasei exploatatoare, ci o re-uLlicS 
populară, .0 republică a muncitori
lor, a țăranilor și a intelectualilor 
progresiști.

Ce înseamnă aceasta?
Aceasta înseamnă că în Republi

ca noastră, puterea de Stat apar
ține muncitorilor manuali și inte
lectualilor dcli orașe și sate și că 
structura organe'or puteiii de Stat 
va trebui să fie schimbată pentru 
a permite masselor populare să par
ticipe efectiv la conducerea de Stat.

Poporul nostru iș propune ca 
scop, realizarea transformăiilor eco
nomice, care vor înlesni R .mâniei 
să parcurgă In cîț.va am, drumul 
pe care nu l-a puiuț pirmrge îi 
timpul celor 80 de ani de monarhie 
și să lichideze astfel, 
mai accelerat, în Ir/ierea noa tră pe 
plan industria’, agii o', ctlttral con
solidând aslfe in lepen .'ența și su 
veranitalea națională.

Născută în lup a împofri a retc- 
țiura i si imperialismului, Repub'. i- a 
Populară Română este un fac or 
de democrație și de pace.

într'un ritm

(Continuare în pag. IV-a)
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ani această lucrare a fost terglde
nesocotită de guvernele perinda’e pe 

guvernului țării, care le a acordat 

construcția fiind declarată lucrare 
șantier național de inuncă voliin a ă.

socialism, apelul continuă: 
„Văzând toate aceste, schim 

băii, noi ne dăm seama că 
cum nu mai este Stat bur
ghez exploatator, fascist șl .1 
supritor, de acum câțiva ani, 
Statul de astazi este un stat 
democratic, condus de munci 
tori și țărani, de cei mai 
buni reprezentanți ai lor.

Nu mai muncim ca în tre 
cut pentru un Stat care era 
al burgheziei, pentru un Stat 
care ne-a apăsat, ne a sărăcit 
și ne-a trimis la moarte în- 
tr'un războiri criminal.

Munca noastră de azi, zi
dește o țară nouă, cu o orân 
duire socială mai dreaptă. 
I'rin îmmca noastră zidim ța
ra noastră prin care vom 
crea o viață feric1 tă pentru 
noi și copiii noștrii.

Cu cât vom munci mai 
mai bine și mai repede, cu 
atât vom construi mai re
pede țara noastră, 
fudecând astfel, noi neam 

luat angajamentul să termi
năm linia Bumbcști-Livezeni, 
șantier de interes național al 
țarii, înainte de 7 Noembrie 
1948, termen fixat de Conn 
sia de redresare economică, 
fiind convinși că astfel con 
tribuim la întărirea Repub' -

(Continuare in pag. lil a)

Țermenui de acordare
a concediului de odihnă
a fost prelungit până la 1 Aprilie

Avându-se în vedere câ 
foarte mulți muncitori n’i au 
putut uza de concediul de o- 
dihnă în cursul anului 1947, 

Ministrul Muncii, de acord

»

BUN VENIT
asesorilor populari
Daca aruncăm o privite asupra 

tiecutulul, i:e cl Cxt le ap. opiat 
constatam ca J.oiipa in țara 11-a 
Ui.t icpreveina o ca:lă de n.pjtiiuM 
pentru .'e.i.en u r.d'.at din mijocl 
popo.u...i înunJ.or.

Pop ului de jos ii erau IikIi'sc 
.aile spre cultura și prog.es, fund 
bun doar -.1 niuncca-.xă d.u gieii, 
pentru o dc rodul muncii sa e sj| Se 
bucure o nik.i mâna de oamenii 
elaea exploatatoare. Au trebuit du.« 
multe lup e și un dram foaie sji- 
nos, pentru.a lanțur..e în c-.re erau 
ferecați luptători Iubitori de liuei 
tale |a fiv rupte.

Pentru a preveni d u nou în*<jar 
cerea vremurilor '.redute. pentruca 
aitunerceul -â clBpara, a fost ne 
voe de a se porm cu tonta em-rgU 
la schimbarea structuraă a așezi 
zâinintclor de baza din țara no ira. 
Unul din aceste a-.czăimute care aș
tepta de mult o rciormâ, a fost 
Justiții ;ub toate raporturile, iar 
asiad accaitâ reformă <■ v»Jem în 
făptuita.

Această reformă — spune Gh. 
Glieorghiu D> j, scere ar ge. c:a! al 
I’ M.R. în raj.or.ul |xo'i ic general 
făcut in lața congri ș.i'.or Pxyntdu 
lui Muncitoresc Român — duce la 
democratizarea pruf^nuă a p >,.ei 
noastre pr.11 prezența și ac.nit .tea 
judecă'.oruiu; | o, u ar, ales de ma-’-e^ 
în toate instanțele de judecată, p iu 
apropierea apaiaiul.i jus.ițiți de po
por, prin simplifLarca intregumi 
mecanism al justifici.

Desigur că aceasta reforma a 
fost desbătută de către ma.-sele largi 
populare atât prin pre?â. 
adunări publice în special 
sindicatelor, astfel că ea 
noscută de toata lumea.

Ca unul care am avut fericirea sâ 
asist in mare parte la alegerea ase
sorilor populari din ju letul n stru, 
m’ani putut convinge de < .tuzia mul 
de nede-cris cu ca.e pop liția m .u 
citoare dela ora^e și sa.e a prim i 
această rc'fonnă și ol iec ivi a ea ci 
care a ales asse^orii populari care 
astăzi intră in funcțiune-.

Acești a<e'ori poj ulari au fos' tre 
cuți prin sita d. a<ă a conș-i nici c# 

loan T. Vasil e 
ntagi-ra:

cât și In 
în cadrul 
e-te cu

(Continuare în pag. lil a)

Oitlți 
în fiecare zi
„Zori Noi

Organ al P. M. R. 
pentru jud Hunedoara

ESit.a<:

cu Confederația Generala a 
Muncii a prelungit până la 
1 Aprilie a. c., termenul 
până la care se poale acor
da acest concediu.

1

vtuu.lt
pen.ru
prog.es


Teren: bun
Timp: frumos
Arbitru: Petncă (Simeria) 

Imn
A marcat Constantinescu
Formațiile:
Corvinul, Melalo Sport: Gli 

gor, Dărăbuț, Maschalco, Mi 
lu, Doboszi, Gheorghiu, Ci 
onca, Luca, Boldura, Diaco 
nescu, Rădulcscu.

lT. M. C.: Curcaș, Roma 
lus, Tripa, jurau, Maty, Ți 
reag, Constantinescu, Sucm, 
Sima, Simonică, Jurah.

S’au remarcat: Gligor, Lu 
ca și Maschalco, iar dela în
vingători Constantinescu. - 
Curcaș și Jurau.

In cadrul primei etape a re
turului, s'a desfășurat la De 
va matcbul de foot-ball din 
tre echipele Corvinul, Meia’o 
Sport Deva și U. M. C., Cu 
gir, pentru campionatul di
strictual.

Echipa gazdă, a opus ospe 
ților o formație, întărită u c- 
lemente noui, care nefiind pu 
să la punct cu antrenamen 
tele a fost inferioară U. M. 
C., prezentându-se totuși în 
condițiuni mulțumitoare, des 
fășurând un joc frumos.

In ceeace privește U. M. 
C t r e b u e să re
marcăm că a desfășurat un 
joc technic, cu passe scurte 
și precise, iar în fața porții 
eficace.

Victoria a devenit oaspeți
lor care au înscris unicul 
punct al matcliului dintr’o lo 
vitură de COi 11S r care a fost 
transformată în goal de Cu.;

In ziua de 7 Martie ora 
10 va avea loc în Deva în 
sala festivă a primăriei adu
narea generală anuală ă ju- 
dețenei O. S- P.

Sunt invitați a lua parte 
reprezentanți ai grupărilor 
sportive din județeană, ai di 
strictelor ai resoartelor spor
tive existente, care sunt ru
gați a aduce și câte o dare 
de-seamă activități din anul 
4947 până la zi în care se 
va trece: comitetul de con
ducere, numJftl membrilor, 
numărul membrilor activi pe 
secții (foot-ball, voley, șah,

a/W©t©ekclestn
In ziuă de 7 Martie la o- 

ra 14, se va disputa o cursă 
de motociclete pe, distaî..?.. 
Deva-Orăștie.

Concursul va fi dotat c.t 
premii diferite de fabrica Sze 
kely din Orăștie.

înscrierile se pot face pâ
nă în ziua de 6 Martie la 
responsabilul sportiv al clu 
bului Corvinul Metalo-Sport 
îi. Dealul Sindicatului Meta- 
lo-Chimic din Deva. 

stantinescu (cel mai bun de 
pe teren).

Ocazii destul de clare au 
lost ratate de ambele forma 
ții.

*
FOOT-BALL Școlar, S- U. 

dela Lic. Decebal a susținut 
un match de foot-ball cu G. 
U. Simeria victoria revenind 
Liceului Decebal cu 1 — o.

V o 11 e y - b a 11. La Lic. De 
cebal s’a desfășurat matchul 
de volley-balț între A. S De 
cidava și Reg. 3 Transmi
siuni. Elevii liceului au jucat 
mai clar și cu mai mult a- 
vânt, reușind să mai înscrie 
o victorie pe lângă cea de 
Duminică 22 Februarie a. c., 
asupra Școalei Normale.

Liceul a învins cu 10 — 15 
15 — 2, 15 — 8..

S’au remarcat dela Liceu: 
Drăgan; Găzdău VIU și Go 
besz iar dela învinși I.t. Mun 
leanu Busuioc. ■

I.M.S.-Huiiedoara - AMEFA-Arad ! 0 (1-0)
Teren: bun
Timp: frumos
Spectatori: 1.500
Arbitru: d. Lasăr (Petroșe 

ni) foarte slab
Au marcat: Deleanuț rm. 

39)-
I. M. S- Mărunțel, Tătar, 

III, Tătar I, Cuconeși, Pop, 
Ivinici, Barbir, Călinescu,. De 
leanu, Voinescu, Călinoiu.

A. M. E. F, A,: Katreni,

O-. ®. JE®.
ping-pong, atletism, etc.). co 
mitetul fiecărei secții, dacă 
secția respectiva este afilia 
tă sau nu, instalații sportive 
ce are gruparea în prezent, 
greutăți întâmpinate, propu
neri.

Cu ocazia acestei adunări, 
se vor distribui premii con
ducătorilor sportivi cari s’au 
remarcat în munca de difuza 
re a sportului de masse.

*
Se aduce Ia cunoștința gru 

pârilor cari activează în Di 
vizia B și C. că sunt obli
gate a înainta județenei O. 
S. P., în cursul săptămânei 
următoare fiecărui match, 
disputat, cotele de 11 la su 
tă din încasări.

Grupările cari nu vor res 
pecta aceste dispozițiuni vor 
fi suspendate, conform dispo 
zițitmilor date în acest sens 
de F. R. F, A.

*
Campionatul județean' de 

șah va avea loc în ziua de 
7 Martie cu începere de
la ora 9 precis în sala clu
bului metalo-chimic din De
va. Vor lua parte primii 3 
clasați din fiecare grupare.

0'v'*'** A
Rezultato'e tehnice

In cadrul Divi.i'.’i Națion.t 
le A s’au înregistrat următoa 
reli- rezultate technice.

ifuGlirești: Deraiata C
1'. R. B. 3 — 0.

București flistribuția, C
S. M M. 8 — 2.

Reșița: — Oțelul — ( F 
R. Cluj o — o.

Arad; 1. T. A Unirea 
Tr. M. A. I. 4 — 2,

Tg. Mureș: — R A- T, A, 
Jiul 2 t.

Ploești: F C- Ploești —
Libertatea 11.

Cluj: Universitatea — A. 
S. Armata 2 — o.

rimișoar.d C. F. R. T. — 
( iocanul 2 - 1.

Clasamentul P ÎV. t
C.F.R-T. 19 14 3 2 58:22 31
C.F.R.-B. 19 14 1 4 63 22 29
I.T.A, 19 12 5 2 85:21 29
Universit, 19 13 2 4 46 30 28
Libertatea 19 7 7 5 3 <31 21
Distribuția 19 8 5 6 50.32 21
Dermata 19 6 6 7 28 27 18
R.A.T.A. 19 7 4 8 35 37 18
Jiul 19 6 6 7 30:41 18
C.S M.M. 19 7 2 10 32,52 16
F C Ploești119 7 2 10 33:63 16
Ciocanul 19 7 2 10 29:39 16
A.S.A. 19 5 4 10 27:41 14
CFR-Clj. 19 3 1 9 25:38 13
Oțelul 19 4 1 14 27.68 9
UnireaMA119 2 3 14 26:65 7

Bojic, Pataki, Popa, Pojgoi, 
Tipei, Szbloszi Șandor, Szabo 
Florea, Bătiân.

S’au remarcat: Călinoiu, 
Voinescu și Pop, iar dela în
vinși Florea, Pojgoi și San- 
dor.

Matchul începe în nota de 
dominare a oaspeților, cate 
lasă impresia desfășurării u- 
nui joc frumos dar greu.

Ca toate echipele tinere 
„I. M. S.” s’a pierdut la în
ceput în fața interesului dat 
de adversar, care posedă o 
technică și o rutină de joc 
avansată, ca apoi să-și revină 
prin-entuziasm, elan și con
diție fizică și să-și impună 
punctul de vedere. Jocul a 
fost echilibrat, ambele ecni- 
pe desfășurând un joc de 
câmp admirabil. In minutul 
39 de joc, I. M. S. — care în
cerca poarta Amefci foarte 
des, ceeace nu putem spune 
și despre oaspeți — reușește 
să-și adjudece victoria prin 
Deleanu, care înscrie unicul 
punct al partidei.

La reluare, jocul denatu
rează — din cauza arbitru 
lui care n’a reușit nici un 
moment să țină jocul de frâu 
— devenind dur și lipsit de 
orice spectacolozitate.

Divizia Națională B.
Seria IlI-a

Hunedoara: I. M. S- — 
A.M.E.F.A, 1 — o,

Lupeni: Minerul — C. A. 
M. T. 1 — 1.

Timișoara: Electrica —- Mi 
ca 2 — o.

Seria IV-a
Satu Mare: Stiola — C, F. 

R. Simeria 3 — 3.
Aninoasa: Phonix — C. S- 
Aninoasa 3 — o.

I
I

ni I I r* * P ? P H "«rumâni

1'1 IRo.ȘENI. Clubul 
poli sportiv ceferist din lo' a- 
htate a pășit la reorgani. i 
rea lui pe noui baze pur de 
inocr.itice, eliminând cu to 
tul din sânul lui tendințeje- 
de profesionism, cari n au la 
cut altceva decât sa îunțpie 
dice desvoltarea și activita 
tea sportiva. Conducătorii sin 
dtcali ceferiști, pe deplin con 
șlienți de importanța și rolul 
resortului sportiv, au luat a- 
supra lor și această sarcină, 
stațiile dând tot sprijinul ca

Convncnre
In urina lio:arîri Comitetului di 

Direcție a Asociației din ședința 
ținută în ziua de 17 f ebiuarie 
și în conformitate cu ari. 9 din' Sta
tutele Asociației ,,Roinână-Magiar.>” 

Convocam „Adunarea G nerală 
Ordinari” a A ociației „Română-Ma 
ghiară” din Deva, care 6e va ține 
în ziua de 1 Aprilie 1948 Duminică 
ora 12 in sala festivă a l’r.inariei 
orașului Deva cu următoarea

Ordine de Zi:
1. — Cuvântul de deschidere a 

d-lui Președinte;
2. — Aprobarea con ului de ge;- 

tiune a Asociației pe e .re. I 147, 
și descărcarea gestionarilor.

1. — Aprobarea proectului de Lu 
get al Asociației pe cxerc. 1948.

■I, întocmirea programului de ac i- 
vitale a Asociației pe anul 1 148.

5. — Diverse.
Membrii fondatori șt a.-'ivi ai A- 

sociației sunt rugați a lua parte la 
ședința Aduna ii Generale Ordinare.

In cazul că la ședința Adun rii 
Generale Ordinare cu data de mai 
sus, nu se vor întruni numărul de 
membrii prevazuți de Statute, se 
amână ședința Adunării Gcn.ra e 
Ordinare-, pe data de 11 Aprilie 
1948, Duminică ora 12, și se va 
ține în acelaș loc, și cu aceiiși O - 
dine de zi, luându-se liotări-i va i- 
de cu orice număr de membrii vor 
fi prezenți. 

Pub icațiune
Se aduce la cunoștința celor i.ite 

resați că în 1 1 Martie a. c., ore'e 
15, se ține la pr.mă ia comunei Ro- 
mos, licitație publică cu oier.a în
chisă pentru arendarea morilor co 
munale, una cu apă și una cu 
motor pe termen de 2 ani.

Licitațiile se ț u în confor.ni ate 
cu dispoz.ițiunile Legii Contabilită
ții Publice si Instrucțiunile pentru ți I 
nerca licitațiilor.

Condițiunile și ca eiul de sarci .1 
se pot vedea la primăria comunei.

In cazul când prima licitați.- va fi 
cu efect negativ, la 25 Martie în a 
eclaș loc și oră se va ține a doua 
licitație când după deschiderea ofer 
telor licitanții vor putea concura și 
prin supra oferte verbale.

dt vâTiâfffaic cunytatafi 

7/iib.dia fwdusic jde, .•

. fade catitute
taie au/tâ, . r 
mai fa,iA rat/tute, '

mani' (stațiile sportive de ti 
netotului ceferist să iie cât 
mai bogate.

Cele 3 echipe de (oot-ball 
seniori juniori și pitici — 
an fost dotate cu c hipament 
complect. Ele au disputat di 
ierile jocuri în jur și lo< ah 
late. Prima echipa ia parte 
la campionatele districtuale, 
unde s'a clasat în tur la lo 
Cili 2.

Secția de ping pong dotată 
cu 3 mese de joc, luând par 
te la campionatul regional 

| s’a clasat în locul 4.
Secția de sky, având ca 

antrenor pe cunoscutul skier 
tov. lampa, luând parte la 
campionatul regional, a rea
lizat deaseme-ni rezultate din 
cele mai îmbucurătoare, iar 
secțiile de popice și atletism 
a luat parte la diferite mani
festații sportive având com
portări promițătoare.

Salutăm cu satisfacție noua 
îndrumare a sportului cefe
rist din localitate, urându 1 
deplin succes.

V. Mureșanu

Publicațiune
Se aduce la cunoștipța ce

lor interesați, că în zi ia de 15 
Martie a. c., orele 10 a. m,, 
se. va ține in localul primă 
ric-i comunale Cugir, licita 
tațjc publică pentru arenda 
rea morii comunale pe t< r 
mc-n de 1 an.

Prețul de strigare, este de 
120.000 lei (una suta două 
zeci mii arenda anuală).

Licitația se va ține în con 
formitate cu articolul 88 — 
110 L. C. P. și normele pu
blicate în Mon. Of- Nr. tr.7 
din 4 Iunie 1931, precum și 
cu condițiunile speciale de 
arendate.

Toate persoanele, cari vor 
lua parte la licitație, vor de 
pune pe lângă ofertă și o ga
ranție de 5 la sută, din pre
țul de strigare, iar oferta se 
va face numai în conformita 
te cu condițiunile . speciale 
cari pot fi văzute zilnic în o- 
rcle oiicț^ase în localul I’ri 
măriei.

In caz de nereușită a doua , 
licitație se va ține in ziua 
de 25 Martie a. c., în act laș 
loc și la aceeaș oi a.
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Muncitorii si tEchnicienii de pe șantierul
Bumbești-Livezeni cheamă la întrecere oamenii 
muncii de pe toate șantierele C.F.R. din întreaga țară

late mai ridicată, să fie citat 
în fiecare lună pe Direcție 
și să primească Drațxdul Pro 
ducției, care urmează a fi 
decernat de Direcțiunea L. 
S. care va urmări executarea 
programelor și va hotărî în 
fiecare lună care șantier < 
sie în frunte.

Să ne luăm la întrecere to 
varăși, care muncește mai 
mult și mai bine pentru ța
ra noastră.
Cine primește această pa 

triotică Iuțită a muncii, 
ne răspundă.

(Urinare din pag. I a)

cii noastre populare pe drti 
mul ei spre progres.

.Știm i a aceeaș muncă, o de- 
depuneți și voi pe șantierele 
voastre. i

Luând exemplu dela tova 
rășii mineri din Valea Jiului 
și la propunerea minerului, 
de tunel. Licherete Petru și 
dulgherul Mârșu Iulian, am 
hotărît să vă provocăm la o 
întrecere patriotică.

Cine va realiza mai repede 
programul cu o productivi

La Aninoasa n'ajung două tabele pentru evldențiați

Prin întreceri în muncă, minerii din Ani
noasa își depășesc zilnic programul

Nu dr mult timp au fost 
aduse în . sala de pontaj a 
Grupului Aninoasa, două ta
bele mari, pe care se notea 
ză zilnic numele celor ce se 
evidențiază în muncă și depa 
șese normele de producție fi
xate.

Astăzi, pe cele două ta
bele, au mai rămas două sau 
trei locuri goale. La abataje 
gtot fi găsiți mineri ce au 
atins cele mai mari depășiri 
-de norme.

Membrii de partid s’au în 
fruntea muncii

La" abatajul Nr. 15 dela 
sectorul 1, în abatajul cameră 
lucrează minerul Bora 
tru, șeful grupei a III a. 
ziua de 18 Februarie a 
pășit norma fixată de 4,5 
ne, atingând 6,11 tone.

„O mare parte din tova
rășii de muncă sunt membri 
P. M. R. — a declarat tov. 
Bora corespondentului 
stru. — am depășit

Pe-
In 

dc- 
to-

de

țllO- 
de 

nțultc ori producția până a- 
cum și o voyi dopași și de 
acum înainte. Intre muncitori 
aomnește și un spirit con
știent cie întrecere”.
Minierul Aron Nicolae a 

pășit norma cu 60%
La abatajul Nr. 13 din a- 

celaș sector, muncește mine
rul Aron Nicolae, șef de gru 
pă. Mai înainte a fost prese 
dinte al Sindicatului Aninoa

Are 51 de ani și lucrează

Sănătatea poporului, prima grijă
Y

a regimului democrației populare
Sănătatea celor care muncetc, să

nătatea poporului tinerii noastre Re
publici Populare, ede o preo u- 
parc importau.ă a guvernului no tru 
popular, ală.uri de care orginizații e 
de massă și poli.ice aduc o con ri- 
buție însemna.ă în mun.a închina ă 
lichidării unei triste moșteniri a tre 
cutului.

In această direcț'e, strădaniile Mi- 
nisteiului Sănă.ă ii se îndreaptă spre 
instituțiile spița ivești me ite să a 
sigure asistența, în cele mai bune 
condiții, a massclor popul, re con
cretizate în grija pentru utilarea a 
cestora cu aparatele ne.e.-are unei 
bune funcționări.

să

în mină de 27 de ani.
„Am depășit norma fixată 

și în luna Ianuarie - - a de 
clarat el. Ieri am atins 7 to- 
te deși norma mea e de 4,5 
tone. Voiu încerca să fac și 
mai mult și sper că voiu reu 
și. Totul depinde de noi și 
de felul cum vom munci’’.

♦

Minerii Bora Petru și Aron 
Nicolae nu sunt cazuri izola 
te în Valea Jiului. Ele sunt 
două nume luate la întâmpla 
re dar care exprimă atitudi
nea nouă față de muncă, pe 
care și-o însușește cu entu
ziasm crescând întreaga mun 
citorime din Valea Jiului con 
știentă că tot ce se construe 
ște în Republica Populară Ro 
mână — patrie a celor ce 
muncesc — pentru binele po
porului se construește.

A. Stamatoiu 
coresp.

Bun venii asesorilor populari
(Urmare din pag. I-a) 

lor ce i-au ales și putem sai afirmăm 
cu ccr'i'.udine că cei aleși sunt cei 
mai muncitori și mai cinstiți, ridicați 
din sânul sindicatelor sau obștii or 
comunale.

Cu astfel de oameni se poa.e porni 
cu încredere pe drumul împărțirii 
dreptății, pentru conso'idarea regi
mului democrat dela noi din țară și 
întărirea Republicii Populare Româ
ne. •

Ei, vor sta necontenit de straje în 
dreapta aplicare a legilor, apărând

In zilele acestea județul nostru 
a fost vizitat de o echipă de spe
cialiști în radiologie, compusă uin 
Dr. Septimiu Șfințescu inspec.or ge 
neral și Ing. Mirkel care au verifi
cat instalaț ile Roentgen în vederea 
unei perfecte funcționări.

Cu acest prilej ne facem ecoul ce 
rințelor popu'aț ei orașului rugând 
Ministerul Sănă.ăț i să complecteze 
personalul Spi'aiului de Ș‘at cu un 
medic radiolog care să asigure apli 
carea competen.ă a terrp ei, ușurând * 
munca celor a ț. medici ai județului 
și rezolvând o cerință resimțită de 
massele de ce.ățeni a.e orașu ui no
stru.

I

La luptă și muncă.
Pentru întărirea Ri-pubh ii 

Populare Române.
Pentru desvoltarea demo 

crației noastre populare.
Pentru viitorul luminos al 

poporului nostru.
înainte tovarășii
Licherete Petru miner, Mâr | 

șu Iulian-dulgher; Pârvu A- | 
lexandru-zidar; Paul Aug.- j 
miner; Vulpe ldmi miner; 
Jurca llaralambie miner; 1. 
Mazilu-miner; I. Penescu șef; 
de echipă; Râul Saveănu in
giner; Ștefan Nicolae-inginer 
Voinea Ștelan-miner; Negi 
nu 1 îtu șef de echipă; S. 
botic-artificier; 1. Anisliuczi 
dar; Moldovan N.-miner; Ie
pure Ioan-electrician; Ad. 
Botoi-zidar; N. Albescu; mi
ner; Carinoiu Virgil mecanic 
Szemcly Ludovic- artificier; 
(^. Popleancă-mecanic; Biro 
loan-zidar; Gyorgy Alex. - 
lăcătuș; J’ameri Iosil- îneca 
nic; N. Copăcescu - desemna 
tor; M. Boceanui - materiale; 
L Pop - electrician; I. Ve- 
licu - Slt. comp C F. R.; 
Fr. Bercovici - șef secretar; 
Corlan Virgil - șofer; Șt. 
Vințescu;- miner; Pârvu Ioan 
mecanic; Lucaci Dumitru - 
mecanic; Drăghițiu Ioan -șef 
de echipă și alții.

Deschiderea Băii Comunaledin Deva
Prin eforturile depuse de 

primăria orașului I)eva, sus 
ținute de contribuția popu
lației locale și ajutorul ma
siv al muncitorilor ceferiști 
din Simeria, — care au repa 
rat gratuit cazanele — Baia 
Centrală a urbei noastre, a 
fost pusă în funcțiune înce-

cu dârzenie drepturile acelvra car; 
trudes; ș; în ațclaș li nn, lovi id ne
cruțător în toți acei care ar îndrăzni 
să atenteze la libertățile cetățenești, 
1? atmosfera de în e'egcre între na 
fionalități'e conlocui.o ire la securi
tatea ți la independența R. P. R,

In această zi cu soare de început 
de primăvară, nu putem decât să 
urăm primilor asesori popu ari a 
Ieși, încredere deplină în puteii c lor 
proprii, să meargă pe drumul tra
sat de clasa munci.oare și să mun
cească neprecupețit pentru binele în
tregului popor muncitor.

Societatea
BRAl)

caută spre angajare ime
diată, perfr . f ncțiunl ad
ministrative, a bani v -nțt al 
Liceului Com«rcial (Ș oala 

Sup. de Corot-rț) OLrt-le cu re
ferințe se vor înainta Soc Mica,

Eacob Bieber
Succesori — P> troieni, Piața 

Undei Nr 3 anunța, că a sosit 
pentru distribuire pe car elu cu 
purmte următoarele produse ra- 
ționa’e:

20 000 americă. 30 0 m. 
laflr. 3.000 m finet, 2 000 m, 
birch t 1 255 tn. dnc, 200 bus. 
f ancă de co o, 1 200 per cio
rapi bă b t»st’, 312 per cioraoi 
cnp’i Nr. 5 6 180 oer. Nr, 4 108 
Nr. 7 ș 600 per. I arapi de dame.

Examinând rezultatele campanlsl antlexantematlce

Conferința medicilor de circum
scripții sanitare din județ 

a stabilit în prezența comandamentului jude
țean sarcinele muncii 

sănătății
In sala iestiva a Primări 

ei, a avut loc Duminică 29 
Februarie a. c., conferința 
medicilor de circumscripții 
sanitare din județul Hune 
doara și a personalului sani
tar auxiliar care au activat 
în campania antiexantimatică 
de curând încheiată.

Deschisă sub președinția to 
varășului Grigoraș Constan 
tin, Prefectul județului^, în 
prezența d. dr. Rapotescu In 
spector General al Capitalei, 
delegatul Ministerului Sănă
tății, a tov. Duduia Andrei, 
secretarul județean al Parti 
dului Muncitoresc Român, a 
reprezentanților sindicatelor 
și organizațiilor de massă și 
a organelor sanitare respon 
sabile, conferința s’a bucu
rat de o largă participare a 
acelor factori care au conlu
crat pe teren pentru reuși
ta acestei campanii redre
sare sanitară.

Trecându-se la rapoarte In 
cadrul muncii de pe teren, 
următorii medici de circum 
scripție au luat cuvântul pcit 
tru a arăta rezultatele obținu
te: IJr. Cota Simion, Dr. Bă- 

pând de Luni 1 Martie a. c..
Baia este prevăzută cu duș, 

aburi și vană și funcționează 
în zilele de Marți și Miercuri 
pentru femei, iar Joi, Vineri 
și Sâmbătă, pentru bărbați, 
între orele 9 — 12 și 14 — 17.

Prețurile unei băi sunt ur
mătoarele: duș și aburi, — 
pentru copii, 10 lei, pentru 
adulți 15 lei, la vană 25 lei, 
pentru o persoană și 35 lei, 
pentru dcuă persoane.

Deschiderea Băii Corn. ....- 
le vine să complecteze un 
marc gol adânc simțit ora,.a 
lui Deva, u. domeniul igienii 
publice.

POȘTA REDACȚIEI
Tov. Al. Stamtoiu — Ani

noasa. — Când vorbim de 
colaborarea dintre muncitori 
și technicieni nu e suficient 
să enunțăm numai principii 
le colaborării, ci trebue să 
venim și cu exemple din 
câmpul muncii.

Ori, cum în Valea J iului 
avem multe și minunate e- 
xemple de colaborare între 
muncitori și technicieni, aș 
teptând să ne scrii în acea
stă direcție.

Cealaltă corespondență s'a 
publicat.

Tov. Mușchevici Petru — 
Ghelar. — Corespondența tei 
misă e veche. Așteptăm să 
revii cu știri mai proaspete 
și cari să ne relateze fapte 
din câmpul muncii.

de viitor în sectorul 
publice

lan Ioan, Dr. Costina Tra- 
ian, Dr. Drăgan Cornelii și 
alpt, care au subliniat con
cursul organizațiilor de ma 
ssă și în special al membri 
lor P. M R., pentru duce
rea la bun sfârșit a acestei 
campanii sanitare, care s’a 
bucurat de un larg concurs 
al autorităților și de o bună 
primire din partea^ popula
ției care a înțeles rostul că 
legat de sănătatea celor mul 
U- —

După expunerea tov. Dr. 
Popovici Ivan, președintele 
Sindicatului Sanitar, care a 
subliniat caracterul de masse 
al acestei acțiuni, pentru ca 
re au fost mobilizați circa 2 
mii activiști ai organizați .lor 
politice și de masă și a mul 
țumit în încheiere factorilor 
de răspundere pentr ( con
cursul n< limitat acordat în a- 
ceasta campan.e, a luat cu
vântul tov. Grigoraș Constan 
lin Prefectul județului, pre 
zentând realizările de pe te
ren ale echipelor sanitare, 
stăruind asupra elanului ca
re a caracterizat această ma
rc acțiune sanitară.

Mulțumind celor care au 
participat la această frumoa 
să acțiune, tov. Grigoraș în
cheie expunerea sa asigurând 
organele sanitare de tot con 
cursul administrației in mun
ca de viitor.

Luând cuvântai în numele 
comitetului județean al P. M. 
R. tov. Duduia Andrei se
cretarul comitetului județean 
Deva-Hunedoara, și arătând 
grija guvernului pentru pro 
blema sănătății poporului, e- 
vidențiază părțile pozitive a- 
le muncii duse și arată că re
zultatele obținute sunt fruc- 
t ul organizării acestei acțiu
ni în care comitetele sătești 
au avut un rol primordial. Ce 
rând multiplicarea acestora 
pentru activizarea muncii de 
viitor, tov. Duduia Andrei fa 
ce o serie de pronuneri cu pri 
vire la amenaiarea de băl 
populare, case pentru nașteri, 
stăruind asupra muncii vo
luntare ca factor principal în 
acțiunile de massă și asigu
rând de un concurs și mai 
larg al P. M. R, în sarcinile 
de viitor.

După expunerea dlui Dr. 
Cosma medicul primar al ju
dețului care arată felul de or
ganizare ai acestei campanii 
sanitare ia cuvântul reprc.en 
tantul Ministerului Sănătății 
care după expunerea consta 
țărilor rezultând din rapoarte 
le făcute trasează sarcinile 
de viitor ale organelor sani
tare în campaniile de. viitor 
ale Min. Sănătății. Ședința 
a luat sfârșit într’o atmosfe 
ră de încredere în forțele che 
mate să ducă mai departe 
munca închinată redresării 
sanitare a Republicii Popu
lare Române.
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„Clasa muncitoare este unită și nu 
vrea să fie desb°nată“

declarațiile d. Dr. Fetru Groza și tov. Ana Pauker făcuto ziariștilor 
străini la Varșovia

borare strânsă și în această 
acțiune noi suntem sprijini 
ți de întreaga muncitorime 
din lume. Pentru aceste mo 
tive, noi privim viitorul lini
știți.

Noi vrem să avem relațiuni 
normele de prietenie cu toa 
te țările dar acest fapt depin 
de de atitudinea acestor țări 
față de problema păcii — 
încheiat d. Dr.
za.

Răspunzând 
puse de ziariști
cu unitatea clasei muncitoa 
re, tov. Ana Pauker, a deda 
rat între altele:

Clasa muncitoare este u- 
nită și nu vrea să fie desbi 
nată. In ce ne privește, noi 
considerăm că unitatea mun

In timpul șederii la Varșo
via, d. Dr. Petru Groza, pre 
ședințele Consiliului de Mi
niștri și tov- Ana Pauker, mi
nistrul Afacerilor Externe au 
primit pe corespondenții pre 
sei streine și poloneze răs
punzând la întrebările puse 
de ziariști.

Ocupându-se de politica gu 
vernului român, d. prim-mi 
nistru dr. Petru Groza a de
clarat că ea țintește în pri
mul rând la consolidarea pă 
cii și securității națiunilor. 
Pentru acest motiv — a spus 
d. Dr. Petru Groza — noi 
ne împotrivim cuț hotărîre 
formulelor blocurilor de ori 
ce fel.

Popoarele Europei Răsări
tene doresc pacea și o cola-

a
Petru Gro-

întrebărilor 
în legătură

Constituirea unei asociații a 
tuturor elevilor din România
BUCUREȘTI, — 1 (Radio). La 

Casa Elevilor din Capitală a avut 
loc eri ședința de constituire a Co
mitetului Central de inițiativă al li
nei asociații a tuturor elevilor din 
România.

In chemarea adresată cu acest pri
lej tineretului școlăresc se sublinia
ză că elevii trebue să fie a'ături de

tinerii muncitori, studenți și țărani 
în lupta pentru o viajă ntai bună a 
poporului român.

La sfârșit s’au trimis telegrame 
tov. Gli. Vasilichi ministru sub 
secretar de Stat la Ministc ul Edu 
cației Naționale și Federaț ii NațiZ 
nale a Tineretului Democrat din 
România.

Sarcinile noastre în sectorul 
desvoltării industriei

In scopul întăririi păcii și securități

Guvernul sovietic a făcut Finlandei pro, 
puneri pentru încheerea unui tratat de 
prietenie, colaborare și asistentă mutuală

(Urmare din pag. I-a)
Și tov. Oh. Oheorghiu-Dej, am

ili că pentru îndeplinirea acestei mi
siuni Statul „va trebui să și lărgeas
că și să șl întăreaască rolul de con
ducere in diversele compartimente 
ale vieții economice”.

Va trebui dusă o politică de stric- 
fă economice, vor trebui utilizate 
brațele de muncă disponibile, va 
trebui măriiă productivitatea muncii

România 
Republică Populară 

(Urmare din pag. I-a) 
Incheerea tratatelor de prietenie, 

de colaborare și de asistență mutu 
ala cu Iugoslavia, Bulgaria și Un
garia și recent tratatul cu Marea U- 
niune Sovietică, care va constitui o 
stavilă și inai puternică în calea 
oricărei noui agresiuni imperialiste 
dovedesc acest lucru.

Înaintând pe calea progresului eco
nomic și social și sprijinindu .e pe 
ajutorul desinleresat al Uniunii So
vietice, Republica Populară Romană 
va crea condițiuni de viață feri i.ă 
pentru toti muncitorii, ea va pune 
temelia pe care se va ridica apoi mă
rețul edificiu al socialismului.

înfrângerea reacțiunii și înlătura
rea monarhiei, care împiedica -des- 
vollarea demoera i ă a țării; recon
stituirea unității ideologice, politice 
și organizatorice a clasei muncitoa
re, datorită realizării Partidului U- 
nic Muncitoresc, intărirea alianței 
dintre muncitori și țărănimea munci
toare, participarea păturii mij’ocii 
la lupta de.no.ra.kă, toate acestea 
au deschis larg calea spre o desvol- 
tare grabnică a Republicii Popuiare 
către o Românie pentru care s’au 
sacrificat mii de lup.ă*ori dintre cei 
mai buni tii ai poporului iio.tru.

și volumul producției, va trebui ex- 
tins numărul de produse exportate 
pentru a ne asigura posibilitățile 
noui de import a utilajului necesar; 
va trebui dusă o politică fiscală mc 
nită să creieze Sfatului venituri pen 
tru investiții.

In fața noastră stă problema fa
bricării unor mai mari cantități de 
bunuri, care sa satisfacă cerințele 
mereu în creștere. Și pentrucă de 
astădată ele se fabrică nu pentru 
un pumn de profitori ci pentru mi 
lioanele de oameni ai muncii din 
mine, uzine, birouri și ogoare ele 
trebuie să aibă un preț de cost 
cât mai scăzut, ceeace putem obți 
ne „prin raționalizarea procesului 
technic de producție, prin buna gos 
podărire a întreprinderilor și înde
osebi prin ridicarea productivi lăți i 
muncii'”.

Aceasta înseamnă că minerii vor 
trebui să scoată și jnai mult căr
bune și m'nereu de fier, necesare 
desvoltării industriei, că furnalișlij și 
oțelarii dela Hunedoara, Că an, etc, 
vor trebui să topească și 
mai multă fontă și oțel, să toarne 
mai multe piese, să și lărgească vo- 
lumul producției și numărul p.odu 
sclor,, să asigure industriei m: a 
lurgice prelucrătoare materia p imă.

Vor trebui ’ăcuți pași noi și mari 
în sistemul de muncă și producție al 
întreprinderilor noastre în cadrul des 
voi arii economiei noasire, pentru a 
putea trece dala programele de pro 
ducțîe, pe baza cărora se lucrează 
acum „Ia forme mai superioare de 
planificare, pentru a concentra țoale 
forțele materiale, financiare șl ome 
neștj în vederea refacerii rapide, a 
desvoltării economice, a țării și a 
creierii unor condițiuni de viață fe 
ricite pentru toți cei ce muncesc în 
țara noastră”.

I. Rusneec

cilorimii din România a fost 
consolidată prin creiarea p. 
M. R. Poporul român ini tun 
te cu clasa muncitoare este 
mândru de această unitate 
a sa. Desigur că unitatea cla 
sei, muncitoare esle împotriva 
cercurilor imperialiste și va 
leților lor, social-demoi rații 
de dreapta care ar vrea să 
vadă clasa muncitoare scinda 
lă în grupuri politice.

Ca răspuns la Întrebările unor co 
respondin;i ai ziarelor sovieâce da 
că este adevărat că guvernul so 
vietic a fă.ut guvernului finlandez 
propuneri in vede ea îmbierii unui 
tratat de prietenie, colaboraie și a 
sistență mutuala, agenția TASS a 
fost împuternicită să declare că ge 
neralissimul Stalin a trimis d lui 
Pasikkivi președintele Finlandei, la 
22 Februarie a. c.. o no!ă in care 
se spune intre alte'e:

După cum proLabil vă este r; 
noscut, din cele trei țări veci’ cu 
U.R.S.Ș., care au luptai d- partea

Primul ministru italian este hotărît să păsbeze puterea

Chiar dacă va fi nevoie 
de vărsări de sânge

0 îndrăsneață declarație a șefului guvernului italian, care 
provoacă nemulțumire chiar în rândurile partizani săi

Primul minisliu italian De Clas- 
peri, a declarat în cursul unui dis 
curs că chiar dacă va fi nevoie 
de vărsări de sânge, partidul demo
crat creștin nu va lăsa să i scape 
puterea din mâini.

Ca răspuns la această afirmație, 
întreaga organizație republi ană din 
Taranto, a aderat la Frontul Demo
crației Populare. Odată cu aceasta,

zeci de inii de 
dubii Republican 
ne, au aderat la 
(iei Populare.

membri ai ParLi- 
din accl-tă regiu- 
Froniul Deinocra-

Germaniei, împo.riia Uniunii So t 
etice, două țări Ungaria și ' 
mânia — au încheiat cu '' .mea 
Sovietică tiatafe de pr.et .ie, co‘s 
borare și as sten ă m" aă impoiri 
va unei eventuale -greș uni germa 
ne. Se știe de emenca că arnbelu 
noastre țari au suferit crunt de pe 
urma a< ici agiesiuni iar noi și 
Dvs. >um fi ra-punzători fată de 
p'j.oareie noa tre.

Ținând seamă de aceste coma e 
rente și dormd să se cree/e co idi 
țiunile pentru o tmbunăăț re rauica 
lă a relațiunilor dintre t r I- noa 
stre, în 6copul întăririi paji și se 
curității,g uvernul sovietic propun* 
încheerea unui ira'at de prier ie, 
colaborare și asislma muuaă In 
tre Uniunea Sovie i a și I ini n la, 
asemătăor tratatelor ungarosovittL 
și româno-sovietic.

Dacă nu sunt obiectiuni din par 
tea Finlandei, aș propune să se tri 
milă o delegație guvernamentală . ui 
partea guvernului f n'andez la Mo* 
cova pentru a discuta cu guvernul 
sovietic această chestiune iar dacă 
nu, noi suntem de acord cu o dek 
gație sovietică să se depla eze k 
Helsinki în acest sens.

Statele Unite au asigurat Spa
nia tranchistă de ajutor militar

IN POLITICA 
CEHOSLOVACIEI 
nu se va produce nici 
o schimbare de principii

Intr’un interview acordat 
ziarului francez L’Ilumanitte, 
ministrul de externe adjunct 
al Cehoslovaciei. Clementis, 
a declarat că în politica in
ternă și externă a Cehoslova 
ciei, nu se va produce nici 
o schimbare de principii. Gu 
vernul Gottwald va termina 
într’un ritm rapid programul 
său constructiv iar în politi
ca externă Cehoslovacia va 
continua să sprijine tratatele 
de alianță încheiate pentru a 
împiedica o eventuală încer 
care a forțe’or agres:ve ale 
Germaniei sau eventualii săi 
aliați.

I

Cercurile republLanc spaniole a- 
liunță că au avut loc discuții între 
însărcinatul cu afaceri nord american 
din Madrid și ministrul de externe 
al lui Franco, în legătură cu îm-

bunâtațirca rclaț i'or ame ULano-S)- a 
niole. Se pare că S a e e Uniie au 
asigurat Spania de ajutor m i ar și 
financiar în cazul când Spania x*> 
alătura po.i.kfi externe ameri.aae.

Federația Sindicală Mondială 
s’a pronunțat categoric împotriva 

„PLANULUI
ROMA, i 'Radio) Secreta

rul General al Federației sin 
dicale Mondiale Louis Sail 
lanț, care se află în vizită 
în Italia, a ținut Duminică 
un discurs cu pricljul unui 
mare meeting la Milano, un 
de au asistat peste ioo.ooo 
cetățeni.

Saillant a subliniat cu acest 
prilej că Federația Sindicală 
Mondială este hotărî® să a- 
pere pacea în spiritul uni
tății muncitorilor din toate

MARSHALL"

— Cu prilejul zilei internaționale 
Femeii, Federația Internațională 
Femeilor Demoera e a adre.-a un

a 
a 
apel în care cheamă feme le din 
lumea întreagă să-și unească forjele 
sub stindardul ei și să se a’ă ure 
forjelor pălii și detno rației..

— Organizația tinerelului comu
nist norvegian a trimis tinerelului 
cehoslovac cele mai calde felicitări 
pentru victoria obținută de popor 
cu ocazia rezolvării crizei guverna
mentale.

Partidul Muncitoresc (Cotnu 
nist), partidul social-democ- 
rat bulgar a trecut la reorga 
nizareaj comitetului său execu 
tiv.

țările lumii.
Referindu-se apoi la „pla 

nul Marshall" Secretarul Ge 
neral al F. S- M a declarat;

Federația Sindicală Mon
dială s’a pronunțat catego
ric împotriva planului Marș 
hali. Ea nu s'ar opune însă 
unei colaborări economice în 
tre diferitele națiuni dacă a- 
ceasta colaborare n’ar con
stitui o amenințare a indepen 
denței economice și politice 
a țărilor.

Saillant a condamnat cu ă 
sprime viitoarea conferință 
sindicală dela Londra subl . 
niind că ea are ca scop să 
atragă un număr de sindicate 
de partea „planului Mai 
shall ” și să rupă uni
tatea muncitorească.

♦
— In vederea fuzionării cu

radio Grecia 
că guvernul 
o decizie pe:i 
în armată a

*
— Postul de 

Liberă anunță 
democrat a dat 
tru mobilizarea
tuturor ofițerilor, subofițeri
lor și soldaților din teritorii 
le eliberate.

Execulom

ȘTAMPILE 
în cauciuc și zinc 
Adrcs țlvă la arlmln’itritin'.

ZOR! NOI

l
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i

*

Imprimeria Județului Hunedoaia, Diva 1948


