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Candidații oamenilor muncii 
Șl INTELECTUALE 
Șl ALEȘII LOR

Poporul Român sarbatoreșie azi 
pentru a treia oară ziua instaurat i 
regimului democrat in țara noas.ra 
prin venirea la cârma țarii a gu.er 
oului Dr. Petru Groza, la 6 Martie 
10-15.

Acum, după trei an', pcnlrti fie 
care cetățean conștient es/e clar că 
actul vcti’ri la cârmi țarii nu ar fi 
fost pos bil fără victor ile rrarei Ar 
mate Sovătce, fără actul isioric de 
la 23 August 1914, fără 
rea Roman e. la războiul 
rist și .nai cu scama fa ă 
sa de poporul muncitor 
sens.

Pentruca au fost duse 
lupte, presărate cu jerfe 
ți eroi din partea muncitorimii, 
intregului popor con.t'ent, sa/ul 
jaf și exploatare, de m zcrîe și 
tunerec, sătul de lanțur.le robiei 
care a fost țimut în t ecuf.

Guvernele perindate Ia cârma 
iii dela 23 August 1944, pană la 6 
Martie 1945, compuse in majoritate 
din reprezenta iți ai reacțiunii, sabo
tând eforturile de război împotriva 
Germaniei liitleriste voind să reintro
ducă in viață dictatura fascistă anto 
nesciană, incercau să pună din nou 
in lanțuri poporul, aflat in luptă pen 
tru libertate. Sfidând cererile țâră 
uimii pentru pământ, sfidând ac 
ț'unile muncitorim i pentru organi 
zare și luptă pentru o v. ița mai 
buna, sfidând lupta întregului po
por pentru dcmocrat’zarea vieții de 
Stat, pentru libertăți și drepturi de 
mocrattce, pentru pedeps'rea crimi
nalilor de răsbou și a celor vinovațț 
de dezastrul țării, in locul tuturor 
acestor cereri populare, guvernele 
dinaintea lui 6 Martie 1945 au dat 
teroare și gloanțe.

in aceste condiții popor..! român a 
adus la cârma țăr i guvernul Dr,. 
Petru Groza, — impunând voința sa 
prin forța miss.-Ior, fostului rege 
și reacțiunii din jurul lui, jns'aurând 
regimul democratic din 6 Mcrlie, 
1945.

Și massele nu s’au înșelat în ac
țiunea lor, poporul muncitor nu s’a

adevaratc 
de sâige

Dl. Or. PETRU GROZA

înșelat in așteptările sale de muu 
că și acțiuni din partea guvernului 
condus de d. Dl. Petru Groza.

O dovedesc aceas'a marile refor 
n.e și măsuri luate de guvern, lrb r 
tâțile și drepturile de care s’a bu
curat indata poporul — am .ițind in 
treacăt doir pe ce'.e inai de seană, 
care depășesc cu mult ntumen'ul in 
făptu r . lor: reforma agrara, inten
sificarea eforturilor pentru susține 
rea răsboiului antifascist, readuce
rea Ardealului in granițele Româ 
niei democrate trecerea industriei tf ■ 
răsboiu la producția de pare, în
cheierea acordur lor economice cu U 
niunea Sovietică, ele.

Victoria electorală dela 19 Nocni 
brie 1910, când voința masselor s’a

I. RUS VEAC 
..(Continua:' in pag. IV-a) '
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în pag. l!-a
Prima zi de activitate 
a asesorilor populari 
și sentințele rostite în 
procesele judecate.

In cadrul unui uriaș meeting
MUNCITORII și ȚĂRANII din județul nostru 
salutat cu un entuziasm sărbătoresc depunerea listei Nr. i 

Frontului Democrației Popularecu candidații

(Ra lio), 
avut loc 

o nouă ședință a Consiliului 
Național al Frontului Demo
crației Populare, sub prese 
dinția d-lui Dr. Petru Grosă, 
Au fost de față pe 1 ing;J 
membrii Consiliului, reprezen 
tanții Confederației Genera
le a Muncii, Uniunii Femei 
lor Democrate din România, 
Federației Naționale a Tine
retului Democrat, și ai popu 
lației evreești.

In cadrul acestei ședințe 
reprezentanții marilor orga
nizații de masse au salutat 
apariția Manifestului - Pro-

gram al Frontului Democra 
ției Populare și au Proclamat 
aderarea lor la câștigarea bă 
taliei electorale, luptând pen 
tru înfăptuirea Manifcstului- 
Prograin.

Tov. Gh. Apostol, luând 
cuvântul în numele C. G- M. 
a arătat că sindicatele văd 
în. Fiontt'.l Democrației I’opu 
lare garanția succesului țor 
în lupta pentru asigurarea u- 
nui trai mai bun și a decla
rat că muncitorimea organi 
zată în sindicate aderă la 
chemarea făcută prin Mani- 
festul-Program.

(Continuare tn pag. IV-a)

In mijlocul uralelor inf/ăcârate 
care ințeseau sălile Tribunalului, 
bunalul Deva a înreg'strat Lista 
crației Popuiarc pentru județul no

După depunerea listei, can 
didații Frontului Democrați
ei Populare din județul no 
stru, au coborît în mijlocul 
pârtieipanților, înșiruiți in co 
Ioane nesfârșite în fața Pa 
latului de Justiție-

Apariția candida.ilor a stâr 
nit un uriaș val de urale și 
aplauze, care fac să < locoteas 
că atmosfera. Din grup-a) 
candidaților se desprind fi
gurile masive cu trăsături de 
vechi și încercați luptători a- 
le tov. Suder Viliam și Mujic 
Mihai, mineri din Valea Jiu 
lui membrii în C.G. al P.M.K

Dragostea muncitorimii hu 
nedorene pentru conducătorii 
săi este viu exprimata prin 
lozinci a căror scandare ele
ctrizează întreaga mulțime a 
participanților. .,Mu-jic",.,Mu 
jic’”, — numele muncitorii

ale grupelor de muncitori și țărani 
Biroul Electoral de pe lângă Tri 
Nr. 1 
stru.

lui
de
sub regimurije 
trece din gura în gura, din

cu candidații Frontului Denw

miier care a suferit ani 
grea prigoana și teroare

Reacționare,

grup in g.ujt, ca un adânc o- 
niagiu adus luptei sale.
Ne luăm angajamentul da a 
duce la îndeplinire sarcinile 

ce ne revin.
GEO PLEȘD

(Continuare tn pag. III a)

După depunerea listei cu candidații săi marele număr de cetățeni au defilat 
pe străzile orașului manifestând pentru victoria în alegeri a MP,

muii.it
pen.ru
milid.it


ZORI NOI J

Micii meseriași 
chemați alături 
în lupta pentru

Țara iioa-ira, -ec.iluiln d< laco 
inia clicilor exp'oatatoare ce au cin 
dus-o în trecui, și cari au tfrâl-o 
si intr’un război ly^ușt împotiiv i 
U.R.S.S. are nevoie de ilortul co 
■nun al în tr -gului popor conștient, 
pentru îeion-drUcție, pentru reilre 
sare economică.

In acest elort, micii meseriași și 
meșteșugari, pot contribui intr’o ma
re măsură.

In rapoitul politic, genera1, pre
zentat la congTe-.nl P.M.R., Cili. 
Glieorghiu I>ej, a arătat că ,,micii 
meșteșugari șt meseriași, joaca si 
au de jucat și in viitor un rol de 
seama in ansamblul economiei noa
stre. Deaceia ci trebuie să gasea 
că spej.n la organele noastre de 
stat”.

Micii 111 criași și meșteșugari, 
sunt i iic-mați să contr bue cu toate 
for(elc lor, la reconstrucția tării, la 
dcsvoltarea economiei noastre națio 
riale, cărora statul le acordă tot spri 
jinul.

Acest lu-.ru l-a aratat și Federația 
Generală a Meseriași.or în circu'a- 
rele sale.

Deasenieiiea, tov. Vasile Lu.a, 
ministrul Finanțelor, a acordat o 
mare înțelegere doeanț.lor acestei 
categorii, prin reducerea impoz.ite- 
ior, amânarea plății impozi.elor, 
suspendarea vânzărilor forțate, ele.

ijar acestea nu e:fe toi. Pentru 
viitor se pregătesc noi reforme, 
care prevăd penlru mieii meseriași 
imbunătaț 1 și largi posibi iti*>, 
pentru ca aceștia să și poată des'ă- 
șura din plin a.tivi;atea, înifo.o-ul 
lor și al întregului popor.

Aceasta depinde în mare m .sură

Ministerul Finanțelor a dispus

Plata impozitelor agricole 
în patru rate lunare pentru micii proprietari

Tntr’K'ut s’a constata! că li
nele oiganc fiscale n’au re
spectat dispozițiunile Mintiile 
rului de Finanțe în ceeacc 
privește încasarea impozitu
lui agricol, impozit care ur
ma să fie achitat de. micii a- 
gricultori în măsura puterii 
lor de plată, Ministerul Fi
nanțelor a trimis administra
țiilor Financiare noui dispo
zițiuni, Wrin care mfccizează 
următoarele:

Impozitul agricol z datorat ! 
de proprietarii care pj-edă I 
până la 5 ha. pământ, va fi 
plătit în 4 rate lun tre egale 
și anume în lunile: Martie, A 
pr-lie, Mai și Iunie 1948.

Impozitul agricol datorat 
de proprietarii care posedă 
mai mult de 5 ha. pământ se 
va plăti astfel ca până la da
ta de 31 Martie a. c., sumele 
datorate Statului să fie corn 
pleci achitate.

Ministerul de Finanțe a 
mai dat dispozițiuni ca bu
nurile sechestrate și țidica- 
te de către percepții pentru 
impozitul agricol datorat de 
micii algricultori, adică de 
proprietarii de pământ până 
la 5 ha. să fie imediat resti
tuite.

Pentru ca pe viitor dispo
zițiunile Ministerului Finan
țelor să fie aplicate întoc
mai, iar încasarea impozite
lor să se facă în raport cu I 
apacitatca de plată a contri 

buabililor, adică în, primul 
rând dela cei avuți, s’au luat 
nasuri de pedepsire a tutu-

și meșteșugari 
de clasa muncitoare 
refacerea țării

dc telul <11111 miiii meseriași vor ș i 
să-și susțină interesele, prin încă 
Urarea |or Î11 efortul comun de re
dresare economica, de lupta pe care 
o vor duce pentru democrație, de o - 
ganiz.area lor, de i emerite e pe care 
le vor alege in conducerea lor.

Clasa muncitoare, conștientă d. 
necesitatea participăm tuturor fac 
torilor produ tivi la e ortul gene 
ral pentru reface.ea țării din toate 
punctele de vedere, chiamri la ace.t
efori și pe micii meserlaa și meș 
teșlignii, ale căror in;e e e sunt co 
nume cu ale prjletaria|u'ui, p.'iitru 
a ridica cu un ceas mai de vreme 
nivelul de viață a poporu ui munci 
tor, pentru reclădirea și r dresarea 
tinerei noastre Republi i Pop ilare.

In școala industrială de ucenici C. M, C. Cugir

Să pregătesc oamenii de bază 
ai industriilor noastre

Regimul democrației popu
lare.,poartă o marc grijă pen
tru întregul tinerei și în deo
sebi pentru ucenici, cărora 
clicile Exploatatoare cocoța
te în trecut la cârma țării, nu 
le acordau nici o importanță 
și-l țineau în mizerie.

Astăzi, buna pregătire și 
educare a ucenicilor, viitorii 
meseriași ai industriilor noa
stre, preocupă în mare măsu
ră forurile noastre conducă

ror abaterilor privind aceste 
dispozițiuni de încasare a im 
pozitului agricol.

In urma acestor dispozițiu 
ni ministeriale, Administrația 
Financiară Deva, a dat un 
ordin telefonic către toate or
ganele fiscale din județ, ce- 
rându-le aplicarea imediată a 
noilor dispozițiuni.

FEMEI I
nnțpcitoare, c&tvace, in- 
telectuslc, gosood ue, 

VEN’Țl si sărbătorim ziua de 8 
M-rtie ,Z IIA NTERNAȚiONA- 
LĂ A FEME l" man £ să d pu
te ea noastrâ de mun â 1 de 
lupți pentru o pace trainică ți 
un viilor Lri.it copi lor nopții.

PROGRAMUL
zilei de 8 Martie 1948
Ore 14. Plecarea Brlg'iz” „Ma

rin Sârbu' la St vcrla uud: va 
presta muncă v-.Iunt-ră.

Ora 17 30. Primirea B gG.ilor 
Mari» Sârbu si Eena P*v«l (Si 
m ri«) io gara iLva,

Ora 18 Metlng urmat de pro 
gram artistic ta s la cinemato
grafului „Progresul",

COMITETUL JUDEȚEAN al 
Uniunii Femeilor D-mocrate 

din România

ȘTAMPILE
în cauciuc și zinc

Adresați-vă la admlotitrețk :

„Zori

Muncitorii și țăranii din județul nostru 
au salutat cu entuziasm depunerea listei Nr. I.

(Urmare din pag. I a)
'Iov. Butarui Vtrgil, secre 

tarul general al Consiliului 
Electoral Județean al F. 1). 
1‘., deschide meetingul, ara 
tând că pentru oamenii mim 
cii din județul Hunedoara, 
depunerea listei cu candida- 
ții F. D. P, constitue o zi de 
mare bucurie, de adevărata 
sărbătoare a populației hunedo- 
rene, după care la ?uvâalul tov. 
Suder Wlllam.

„Noi care ne am' ridicat 
din sânul clasei muncitoare, 
din mijlocul vostru - spune 
tov. Suder prin lupta con 

loare, care le crciaza toate 
posibilitățile, pentru o bună 
desvoltarc, educație și pre
gătire profesională.

Școala industrială de ucciii 
ci de pe lângă uzinele C. M- 
C. Cugir, corespunde in ma
re măsură ac< >tor condiții.

Construcția modernă a 
școalei, atelierele înzestrate 
cu cele tnai moderne scule 
și mașini, dau posibilitate u- 
cenicilor de a-și însuși cunoș
tințele profesionale.

Profesorii, recrutați dintre 
cei mai buni muncitori și te- 
clinicieni ai uzinelorț, mun
cesc cu mult elan pentru înar 
marea ucenicilor cu cunoștin 
țe teoretice și, practice, pen 
tru a-i forma buni și bravi 
meseriași.

Activitatea culturala a ti 
neretului de aici, e demnă 
de remarcat, fiind un factor 
dc culturalizare a populației 
din Cugir și împrejurimi.

Brigada de reconstrucție 
U. T. M. a acestei școli, are 
la activul său frumoase ac
țiuni de mtincăț voluntară, 
l’n mare număr de ore vo
luntare de muncă au fost pre 
state la construirea unei tui 
nătorii a uzinelor, s’a colec
tat fier vechi în folosul spi, 
talului din Deva, au fost e- 
lectuate numeroase -“-.iii la 
munca de reconstrui țieretc..

Astfel, se poate ..-eden că 
Ja ; ceasta scoală d: ucenici, 
s« pregătesc oameni bază, 
‘P’e care patria își pc.iic hi
dre;,ta cu încrederi m ;v,rile.

G I c<‘ resp

Minierii, technicienii și funcționarii din 
Aninoasa, prin munca voluntară în mine 
au realizat 126120 lei pentru ajutorarea 

poporului grec
In urma apelului făcu^ de 

Sindicatul Miner din Amnoa 
sa pentru ajutorarea poporu 
lui grec, minerii, technicienii 
și funcționarii din Aninoasa, 
au prestat în ziua de 22 Fe 
bruarie a. c., 560 posturi în 
mine, în -folosuj poporului 
grec, realizându-se suma de 
126.120 lei.

Această sumă va fi trimisă 
populației din Grecia elibe 

secvență și neobosită dusă 
împreună c u întregu/ popor 
muncitor am dat țării un re
gim de democrație popula
ră care vă dă astăzi posibilita 
tea de a vii alege singuri pe 
adevărații voștri reprezentau

In continuare tov. Suder 
trece în revistă luptele grei'- 
de suferințe și sacrificii ah- 
clasei muncitoare, pentru cu 
cerirea marilor victorii, prin 
care poporul muncitor a a- 
juns să-și aleagă pe condu 
lorii săi firești.

„Noi ne luăm angaja,nen 
tul de a lupta cu forțe spo
rite pentru ducerea la înde
plinire a sarcinilor ce ne re
vin ca aleși ai voștri în Ma 
rea Adunare Națională, a în 
cheiat tov. Suder.

Tov. Nistor Șt. președin
tele Consiliului Sindical De- 
va-IIunedoara, a adus apoi 
salutul muncitorimii sindica 
lizate din județul nostru.

Luând cuvântul plugarii] 
Văran Sabin, candidat! din- 
partea Frontului Plugarilor, 
a arătat în cuvinte simțite, 
lanțul.lung dc suferințe în ca 
re a fost încătușată țărăni
mea, de către, exploatatorii 
de cri ai poporului și forța 
uriașă a F. D. P. îsvorîte din 
sânul său.

Vom înfăptui toate reformele 
necesare

Un prilej de lungi și entu 
ziatc aplauze, au fost cuvin 
tele pline de conținut mobili
zator, ale tov. Mujic Mihai, 
care a dcsvăluit participanți 
lor, lupta energică dusă in 
fostul Parlament de deputății 
înuncitorimei contra deputa- 
lor socialiști de dreapta și 
celor liberali — astăzi sco
și din arena politică a țării.

„Lupta a fost grea dar am 
învins. Insă această luptă treJ

■iiTi-i . ■ .cr.a-.îi ' «■e’Ti

Patriarhului hlicodim Munteanu
Cu prilejul ceremoniei în

mormântării Patriarhului Ni 
codim, a avut loc Joi dim. 
în palatul Patriarhiei ședin
ța Sf- Simod, pentru cernemo 
rarea fostului conducător al 
Bisericii Române.

După aceea a avut loc in 
Catedrala ceremonia înmor
mântării Patriarhului INico 
codim Muntean”.

rată, care lupta cu arma în 
mână contra bandelor ntQ- 
narho-fascistc și a cotropito 
rilor imperialiști anglo-amc- 
ricani.

ANUNȚ
Se angajeazfi un INTENDENT 

pentru Clubul M ncltoresc , Gir, 
Apostol* din Simerla.

Doritorii se vor adresa org, 
P, M. R, din Siauria, 

bue continuată până la lichi
darea definitivă a ultimelor 
rămășițe reacționare din ța 
ra noastră.

Primul act al Matei Adu 
nări Naționale, -• unde prin 
încrede rea și votul vostru 
vom merge, va fi elabora 
rea unei Constituții, care să 
oglindească marile transfor
mări politice sociale și eco 
nomice din țara noastră".
' Vom înfăptui apoi reforma 
administrativă care va crea 
organele puterii locale consi
liile populare - alese dc 
populație din rândurile po
porului, reforma învățămân
tului. care va deschide ele
mentelor Capabile eșite din 
popor calea spre cultura și ]u 
mină, reforma fiscală pre
cum și toate refo/mele ce 
vor mai fi necesare pentru a 
asigura poporului nostru un 
viitor luminos.

Trăiască victoria deplină 
în alegpri a F. D. P. - a în
cheiat tov. Mujic și ca un 
răspuns unanim al nranifes- 
tanților, din piepturile tutu
ror țâșnește viguros: Trăias 
< ă candidații poporului.
Atmosferă sărbăt irească și 

încredere nesdruncinată.
Fanfara împreună cu parti 

cipanții intonează Internațio 
nala, simbol al hotărîrei una 
nime de a lupta pentru căști' 
garea bătăliei electorale din 
28 Martie.

Meetingul a luat sfârșit în 
aceiași atmosferă sărbătore is 
că, care a dominat tot timpul 
mulțimea uriașă venită să-și 
manifesteze simpatia pentru 
candidații săi și încrederea 
neclintită în victoria F. D. 
P. în alegerile viitoare, după 
care marele număr de cetățe 
ni au defilat pe străzile ora
șului.

GEO PLEȘU

Au participat E. L. Prof. 
C. I. Parhon, Ion Niculi, Ște 
fan Voitec, membrii în Pre- 
zidiumul R. P. R. Din par
tea guvernului au fost pre- 
zenți d. Dr. Petru Groza, 
tov. Gh. Gheorghiu-Dej, d. 
prof. Traian Savulescu, tov. 
Teohari Georgescu, Emil 
Bodnăraș ș. a.,

.Au fost deasemeni pre
zență reprezentanții Corpului 
Diplomatic și reprezentanți 
clericali ai țărilor streine.

Slujba rel gioasă a înmor
mântării a fost oficiată de un 
mare număr de preoți și dia 
eoni.

Au luat apoi cuvântul 1. 
P. S- S. Justian Marina lo- 
tenent patriarhal și d. pro 
fesor Stanciu Stoian, m nist 
rul Cultelor, care au subliniat 
personalitatea celui di-marut.

După cuvântări, un sobor 
dc diaconi au mcrmjur.u 1 .1 
tedrala cu răma;.țele pamân' 
tești ale Patriarhului Nico- 
dim, care au fost depuse a- 
poi în cripta Catedralei.
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In numele Uniunii Femei 
lor Democrate, au luat ctivân 
tul tov. Alexandra Sidorov i 
ci, arătând că Manifestul- 
Program al F. D. P. cuprin 
de năzuințele femeilor din ța 
ra noastră și de aceea ele 
aderă la acest Program.

Au vorbit apoi tov. Ilie 
Drăgan în numele F. N. 1. 
D. R. Paul Iscovici in nume
le Comitetului Democrat E- 
vreesc, care au declarat că 
organizațiile pe care le re
prezintă aderă la Minefestul- 
Program al Frontului Demo
crației Populare și că vor 
sprijini în alegeri lupta pen 
tru victoria Frontului Demo
crației Populare.
Tuturor le a răspuns tov Va 
sile Luca, secretarul general

— Oficiosul Ministerului Afaceri
lor Streine Francez scrie că Ștatele 
Unite nu vor lua nici o masuri pen
tru punerea în aplicare a planului 
pentru împărțirea Palestinei.

Planul de împărțire a Palestinei 
a fost susținut în Statele Unite din 
motive electorale iar a un a fost 
părăsit din interese militare.

*
— Guvernul dela Atena 

întrebuințează metode din ce 
în ce mai aspre împotriva e- 
lementelor democrate. In 
cursul lunei Februarie, au 
fost împușcări peste 150 pa- 
trioți. 80 ofițeri de marină 
au fost arestați de curând 
fiind bănuiți că ar fi vrut să 
treacă de partea, partizani
lor-

*
— 6 membri ai comisiunii 

ONU pentru Palestina, au 
sosit la Ierusalim. j

*
—• Comitetul pentru artă 

de pe lângă guvernul Uniți

Protestul U- R, S, S, 
împotriva încălcării libertății de navigație 

de aviatorii americani
La 13 Ianuarie, Ministerul 

de Externe Sovietic a adre
sat ambasadorului american 
din Moscova o notă de prptpst 
în legătură cu numeroasele 
cazuri de violare a libertății 
navigației de către flota ae
riană americană care patru-

Fasciști notorii în 
conducerea Angliei

La ședința de Miercuri a Camerii 
Comunelor deputatul laburkt Plitts- 
Mills a întrebat pe d. Bevin, mi
nistrul de externe al Angiiei, dacă 
știe că atașatul de presă englez Ia 
Ankara a fost agitator de frunte al 
cunoscutului fascist Moșie/. D. Be- 
vin a refuzat să răspundă la acea
stă întrebare iar speakerul Came
ră a oprit discuțiile cu privire Ia 
această chestiune. 

loază deasupra vaselor sovie 
tice în Marea Galbena și in 
mările J tponiei, sburând un' 
011 chiar aproape de înal'i 
mea catargurilor.

Nota subliniază < a guver
nul american să dea instruc
țiuni Autorităților de resort 
pentru a împiedica aceste a»1 
țiuni.

Intre timp, guvernul sovie 
tic a fost informat că s’au 
produs noui cazuri de viola 
re a libertății navigației.

Guvernul sovietic a adresat 
din nou o notă ambasadei a 
mericane din Moscova în ca 
re atrage atențiunea guver 
nului Statelor Unite asupra 
violării libertății navigației 
de către avioanele americane 
și cere să se ia imediat ma
suri pentru a se pune capăt 
unor asemenea violări.

Federația Sindicală 
Mondială a intervenit 

pe lângă 0. N. U 
pentru salvarea vieții a 800 
patHo|i greci arestați de au 

toritățib monarho-l'asciste
ln numele Federației Sin

dical» M ndiale, Louis S u- 
llant, secrt tarul general al a- 
cestci org tnizații, a trimis se 
crelanilui general al Organi 
zației Națiunilor Uniffl urmă
toarea telegramă :

Aflând de arestarea de că 
tre autoritățile din Atena a 
p» ste 800 di mocrați greci p<- 
» are acest»;.i intenționează 
să i condamne la moarte, Fe 
derația Sindicală Mondială 
înaintează Organizației (Na
țiunilor Unite un protest ho- 
tărît și v ti roagă să luați mă
suri urgente pentru salvarea 
vieții celor arestați.

Federații Sindicală Mon
dială crede în sentimentele 
Dvs. profund umane și cre
de că veți interveni în acea
stă chestiune fără întârziere.

Rolu ateneelor populare 
în culturalizarea masselor

Conferința Iov. IL h3ÎI Florescu 
secretar general al Ministerului Informaț.ilor

Luând cuvântul l.t ședința 
festivă a asociațiilor cultura
le populare din Ropănia, to 
vaiașul Mihail bjorescu e 
crctar gi.neral al Ministeru
lui Informațiilor, a subliniat 
că manifestările culturale a- 
le ateneelor pojiujare poli
țe cu sprijinul larg dat de 
massele populare ale țarii, au 
mult de câștig d de pe urma 
activității lor. D-sa a eviden 
țiat apoi desinteresul din tre 
cut al guvernelor față de a- 
teneele populare și a subli
niat că acele guverne dușmă 

Marile organizații de masse în frunte cu 
C. G. M. au aderat ia Programul 
Frontului Democrației Populare

neitu massele popula/j A 
<um, Republica JApula:-a- 
turda o atențiune deo » 1 't:‘ 
ridi» ani nivelului » ultural al 
masselor populare- și în nouț 
buget vor li prevăzute -,ume 
insenm.ite pentru susținerea 
atentelor popul £»?.

Referindu-se ajioi la noua 
constituție țx - are o va că 
păta țara, tov. Floresc'u a de 
clarat că această > onetiiuțir 
se va inspira din voința po
porului și va asigura dreptui 
la munca, odihna, cultura 
pentru imngv.l țropor murai 
tor.

Pe drumul făuririi unei lumi noui
(Urmare din pag. l-a)

reafirmat în favoarea guvernului Dr. 
Petre Groza, a deschis guvernului 
nostru un nou capitol de realizări 
de importanța legii oficiilor industria
le, a etatizării B.N,R.â reforme» mo
netare, avântului de refacere și des- 
voltare dat economiei noastre, aju
torării regiunilor secetoase, desvol- 
tării industriei și comerțului de Stat, 
desvoltarii spiritului de vo untariat 
in muncă, reformei justiției, etc.

Toate aceste realizări și victori» 
ne arată că guvernul Groza e pri 
nuri guvern d n istoria țării noastre 
care și a respectat angajamentele lu
ate — în platforma publicată la ve
nirea sa la cârma țârii și apoi în 
platforma program a.B.P-D. — dân- 
du le viață.

Cum au putut fi realizate țoale 
acestea ?

Mai întâi, datorită faptului că a- 
cest guvern avea o componență in 
preponderență muncitorească țărănea
scă; pentrucă el a lovit și a știut 
cum să lovească fără cruțare în tot 
ce era dușman poporului muncitor.

Reprezentant al poporului, al in- 
tereselor poporului, guvernul Groza 
a știut, ducând o politică de pace, 
Prietenie și bună vecinătate, să câș
tige prietenia și sprijinul marei ve
cine Uniunea Sovietică, in lupta pen
tru întărirea independenței noastre 
politice și economice, pentru vinde
carea rănilor răsboiului, ajutorarea 
regiunilor secetoase, pentru reface 
rea și desvoltarea economiei noa 
stre, etc.

Factori principali în cucerirea ma 
rilor succese cu care se mândrește 
astăzi țara noastră au fost dease- 
menea sprijinul efectiv dat guvernu 
lui și efortul permanent, vigilența 
și lupta dusă de poporul muncitor 
in aceasiă direcție.

Datorită vigilenței și lupte» mun 
citorimei, mobilizată de P.C.R. și 
C.G«M., în jurul guvernului Groza, 
a putut fi zdrob-tă reacțiunea gru
pată in jurul elicei de trădători con 
dusă de Maniu, care pentru trădă
rile sale și a primit pedeapsa meri
tată.

Datorită luptei ș» muncii munci
torimii și marilor pași tăcuți de po
porul nostru pe drumul spre o so
cietate nouă, mai bună, guvernul 
Groza a putut in momentul opoiiun 
să elwirine din rândurile sale gru
parea Iui Tătărescu, reprezentanta 
reacțiunii și burgheziei în conduce

rea treburilor țării și nu mult după 
acea s’a putut realiza marele act 
din istoria poporului nostru: înlă
turarea monarhiei, obstacol în des
voltarea democrației noastre popu
lare, stâlp de reazim al reacțiunii 
burghezo moșierești și unealtă a 
imperialismului strein, — țara noa
stră fiind proclamată Republică Popu 
Iară.

Ca urmare tuturor acestor reali
zări, a înlăturării acestor obstacole 
și lipsuri, țării noastre, cârmuită 
chibzuit de guvernul Gioza, guvern 
care exprimă interesele muncitori 
mii ale țărănimii muncitoare ș> a 
intelectualității progresiste, i s’au 
deschis larg drumurile spre progres, 
spre ridicare la forme mai supe
rioare de viață poporului muncitor.

Dar odată cu aceasta, prin pașii 
mari, prin salturile calitative făcu
te în desvoltarea politică a Româ
niei, în fața poporului nostru și a 
conducătorilor săi stau sarcini mari. 
Reforme adânci, de prefacere -a stă
rilor actuale, de desvoltare a sec
torului economic pentru a ajunge 
la îna.țlmea desvoltării politice, ce 
cer a fi înfăptuite.

In cele 15 luni de activitate, Par
lamentul dizolvat zilele trecute a daț 
țării legiuiri care au produs adevă
rate cotituri în viața poporului nos
tru și a vieții și practicilor noastre 
de Stat. Așa au fost — enumărând 
doar câteva — legea oficiilor indu
striale, etatizarea B.N.R., reforma 
monetară, reforma justiției, etc., 
multe din ele fiind trecute prin Par
lament în urma unor adevărate lup 
te, — pentiucă în fosta Adunare a 
Deputațdor era reprezemată și bur
ghezia, care punându se deacurmezi- 
șul legiuirilor în folosul poporului 
căuta să și mențină poziția sa de 
acaparatoare și de e .ploatatonre a 
muncii celor muițl. Deaceea astăzi 
ne stă ca sarcină înfăptuirea unor 
noui legi și măsuri impuse de nece
sitatea mersului cu pași și mal mari 
înainte, pe drumul spre o lume no
uă, necesitate desvoltată de noua 
noastră formă de Stat, de drumul 
parcurs până acum.

Sarcina înfăptuirii acestor măsuri 
a realizărilor marilor deziderate ac 
tuale ale poporului muncitor și a 
luat o asupra sa Fron.ul Democrației 
Populare.

Alcătuit dn Partidul Muncitoresc 
Român, Frontul Plugarilor, Partidul 
Național Popular, și Uniunea Popu 
Iară Maghiară, partide și organi

za) i reprezentând interesele și vo
ința poporului, care au mooilizat 
massele cele mai largi ale poporu
lui Ia lupta pentru izgonirea reacțio
narilor dela cârma țării după 23 
August 1914, impunând prin forța 
masselor, fostului rege șl reacțiunii 
grupate d*n  jurul lui, instaurarea re
gimului democratic delal 6 Martie» 
1945, și de atunci și până astăzi 
au luptat pentru înfănlu'rea în țara 
noastră a marilor prefaceri poliit- 
ce și economice in folosul poporu
lui, Frontul Democrației Populare a 
pornit la muncă pentru pregătirea 
constituției înscriind șl garantând 
drepturile, libertățile și victorile 
mari cucerite de poporul muncitor, 
din țara noastră — și după acea
sta, a legilor și reformelor alât aș
teptate.

Isvorât d'n dorința masselor po
pulare, a căror aspirații reprezintă 
Frontul Democrației Populare prin 
listele de candidați penlru Marea A 
dunăre Națională pe care Ie a depus 
in întreaga țara și in care sunt în
scrise numele conducătorilor dragi 
poporului român și fruntași locali al 
munc'tor'mlr, ai țărănimii munci
toare și intelectualității progresissle, 
vine să garanteze că de acum îna
inte in Adunarea de pe Dealul Pa 
triarhiei, ca reprezentanți ai munci
torilor vor intra numai muncitori, 
pentru țărăn'me, țărani muncitori și 
din par ea oamenilor muncii intelec
tuale, reprezentanți autentici, pro
gresiști; terminându se pentru tot
deauna cu industriașii depuiați ai 
muncitor.mil, cu mo'ier» reprezen
tând țărăifmea și cu morfolltorli de 
legi și cărți sterpe șl bancherii din 
partea muncitorilor cu m ntea.

Acest lucru, vine să arate că, la 
28 Martie 1948, trimițând în Ma 
rea Adunare Națională oamenii pro 
puși de Frontul Democrației Popu 
lare, poporul rom n va crea noui 
condiții pentru întărirea șl desvol
tarea Republicii Populare Româ
ne, pentru crearea unei vieți pros

pere și fericite poporului român, 
pe drumul inceput la 6 Martiri 
1945, drumul făuririi unei lumi 
noui.

I. RUSNEAC

(Urmare din pag. Ia) al F. D- P. arătând < â noua, 
formație de luptă reprezintă 
concentrarea acelor forțe po 
litice care au realizat d»-mo 
crația populară |i oh vor n .ef 
ge înainte pentru des;i”’r?i 
rea ei. Tov. Luca a subliniat 
Sțjoi că organizațiile și Par 
tidele care fac parte din P ion. 
tul Democrației Populare nu 
se găsesc sub influența bur 
gheziei ci toate merg alături, 
de clasa muncitoare. Depiit 
de de unitatea noastră, de 
munca noastră, pentru a fa
ce din țara noastr. o țară bo
gată și înfloritoare -- a în
cheiat tov. Vasile Luca.

Ședința a fost închina de 
d. Dr. Petru Groza c;»i ; a 
mulțumit organizațiilor de 
masse pentru adeziunea lor 
la lupta Frontului Democra 
ției Populare.

nii Sovietice, a însărcinat un. 
grup de sculptori sovietici cu 
elaborarea proectului unui 
mare monument al lui I.enin 
la Moscova.

♦
— ln Indochina, mișcarea 

populară pentru ^eliberarea, 
de sub jugul imperialismului 
francez, câștigă pe zi ce tre. 
ce tot mai nrulți aderenți.

— 2 divizii de elită ale lut 
Chang-Kay-Shek, au fost de
canate Miercuri de forțele de 
eliberare populare.

*
— In urmțfl negocierilor 

ambasadorului american dela 
Madrid și ministrul de exter 
ne din guvernul lui Franco 
s’a declarat că Statele Uni
te vor debloca fondurile Spa 
nici Fasciste în Statele Unite 
iar Spania lui Franco v a îm 
părți cu Statele Unite fon 
durile germane ascunse îu. 
Spania. .

Im. Juoetui'ii Hvtiedosr», D*v»  1948,

muncitor.mil

