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Frontul Democrației Populare 
supune desbaterii publice

Proectul de Constituție 
al StepuLIictî Sepulare ane

BUCUREȘTI, - - 6 (Radio), A 
seară la orele 19.30 a avut loc o 
ședință a Consiliului Național al 
Frontului Democrației Populare la 
tare au participat și reprezentan
ții organizațiilor de masse care au 
aderat la lupta Frontului Democra
ției Populare. In afară de membrii 
Consiliului, au fost prezenți 
Gheorghc Apostol din partea 
federației Generale a Muncii,

Proectul

Iov. 
Cun- 
tov.

de

Populare, căruia 1 s’a dat for- 
definitivă.

tivi 
ma

S’a liotărlt ca acest Proect să f e 
dat publicității, supun ndu 1 
largi desbateri publice.

Publicăm mai jos — după 
stenografice — pruna parte a
cctului dc Constituție, transmis In 
emisiunea de dimineață a posturilor 
de radio București.

unei

note
Pro-

8 MARTIE
ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FEMEII

I. Republica Populară Română
Art. i- — Republica Popu 

Iară Română este un Stat 
popular, unitar și indqjpen- 
dent.

Art. 2. — Republica Popțj 
Iară Română a luat ființă 
prin lupta dusa de poporul 
român în frunte cu clasa mun 
citoare împotriva fascismu 
lui, reacțiunii și imperialis
mului.

Art. 3. ■ In Republica^ Po 
pulară Română, întreaga pu 
tere de Stat emană dela po
por și aparține poporului-

Constanța Crăciun din partea Uniu 
nii Femeilor Democrate din Româ
nia, tov. Gheorghc Florescu ciin 
partea Federației Naționale ,-| Tine 
retului Democrat din România și 
Paul lscovici din partea populației 
ev.-eești.

Tov. Vasile Luca, secretar Gene
ral al Frontului Democrației Popu 
fare, a dat citire Proe tului de Con
stituție propus de Frontul Dcmvcra

Constituție al Republicii Populare Române
Poporul își exercita pute 

rea prin organe repezentati- 
ve alese prin vot universal, 
egal, direct și secret.

Art. 4. — Reprezentanții 
poporului în toate organele 
puterii de Stat sunt răspunzi 
tori în fața poporului și pot 
fi revpcați prin voința, ale
gătorilor înainte de termen, 
în condițiunile stabilite de 
lege-

II
STRUCTURA SOCIAL 

ECONOMICA A R.P.R.
Art. 5. — In Republica Po

Democrației Popu'are, 
ut întreaga țară 

de candidați, eliberarea 
a'egător precum și pu

de cele cari au avut 
prezent in (ara noastră, 
forța politică, Frontul 
Populare, este compu 
organizaț i care — cum

Poporul va sprijini în alegeri 
forța care a dovedit că știe 

să-și îndeplinească angajamentele
Publicarea Manifestului Program al 

Frontului 
depunerea 
a listelor 
cărților de
rterea in discuție publică a Proec 
tului de constituție întocmii de Con 
siliul F. D- P., dovedesc că, cam 
pania ele.torală începută de numai 
câteva zile a titrat in faza ei deci
sivă. E și fresc acest lucru având 
in vedere f.ipiul că de z'.ua alege 
rilor care vor avea loc h 28 Mar. 
tie a.c-, ne mai despart doar două 
săptămâni și ceva.

Campania electorală care se des 
fașoară actualmente se deosebește 
fundamental 
loc până in

Principala 
Democrat ei 
să din acele
spune însuși manifestul program — 
au mobilizat inassele cele mai largi 
ale poporului la lupta pentru iz 
gonlrea reacționarilor dela cârina 
țari după 23 August 1944 și au 
impus prin forța masselor, fostu ui 
rege și reacțiunii grupate in jurul 
lui, instaurarea regimului democra
tic dela 6 Martie 1945. Nu fac par
te din acest front repreze iavțli 
burgheziei exploatatoare care in gu 
vern și in parlament nu au fă.ut 
decât să frâneze lupta forțelor de 
inocratlce pentru progres și bura 
stare.

Dar însuși forjele care compui

Frontul Democrației Populare au 
reușit să și curețe in mare parte 
rândurile. Astfel unitatea organiza
torică politică și ideloogică a clasei 
muncitoare a fost realizată prin lup 
(a împotriva elementelor de dreap 
ta din sânul Partidului Social De
mocrat, care nu erau decât age.iții 
burgheziei in sânul mișcării num 
citorcști. Au fost iudepăr/ap chia 
burii și rămășițele boerești din sâ 
nul Frontului Plugarilor, Partidul 
Național Popular și Uniunea Popu 
lara Maghiară au scos din conduce
rile lor pe reprezentanții clase or ex
ploatatoare și reacționare, Frontul 
Democrației Populare devenind ast ! 
fel expresia voinței mnsselor popu 
lare dela orașe și sale sub condu 
cerca hotaritâ a clasei muncitoare.

Se deosebește actuala ca npanie 
electorală de toate celelaile cari au 
avut Ioc până in prezent la noi și 
prin faptul că pentru ’ prima dată 
o formație polibea cum este F. D- 
P. se prezintă în fața misrelor po 
pulare ca una care și a respectat 
făgăduelile eicclorale.

Gcvernul democratic al țării care 
a avji, în fafă sarcini grele moș e 
nite defa reg marile reacționare din 
trecut a reuș t infr’un timp scurt 
să renl’zeze o serie de îmbunată 
țiri în viața poporului nostru dela 
orașe și dela sate,

B Someșfe eanu

pulară Româna,, mijloacele 
ele producție aparțin Statu
lui ca bunuri ale întregului 
țxjpor sau organizațiilor co
operative sau persoanelor 
particulare fizice sau juridi
ce.

Art. 6- — Bogățiile de ori
ce natură ale subsolului, ză
cămintele minieri, apele, iz 
voarele de energie naturală, 
căile de comunicație ferate, 
rutiere în ape și în aer, po
șta, telegraful, telefonul și 
radioul, aparțin Statului, ca 
bunuri comune ale poporului.

Prin lege se vor stabili 
modalitățile de trecere în. pro 
prietatea Statului a acestor 
bunuri care la data promul
gării Constituției se aflau în 
mâini particulare.

Ait. 7. — Bunurile comune 
ale poporului, constitue te
melia materială a propășirii 
economice și a independen
ței naționale a Republicii 
Populare Române.

Apărarea și desvoltarea bu 
nurilor comune ale poporu-

Timp de Jj .im dela e Aarlb: 
1910, când in i oul r.nța Femdioi 
defa Kocpenliaga b’a luat hotarirca 
de a considera ucea*tft zi - - Z ua 
InU rnațională a Femeii, - șl până 
la 6 Martie 191,, mamelor larg- 
de femei deia noi din țara nu Ic a 
fost cunoscuta scniiiilii u’,ia ace t i 
zlh, nu h a fot dat prlvjul să o 
sarbatoi cască ■Ji â și nuni.este sen 
timciitul de solidaritate eu lenicilc 
din lumea întreagă, dornice și iei 
bitoare ele pa<_e și libertate.

lată că s’au scurs tiei ani de 
când femeia de|a nea, pr.n luptă 
și muncă perseverentă a reușit tă 
rupă lanțurile cu cari cia încătușată, 
să împrăștie întuneiccul de care 
era copleșită și să c șvge iu fi ie 
drepturi cari au șituat o a ăluri de 
bărbat, in noua demntale de cela 
țeana egală in drepturi și îndatoriri.

Femeile noastre, au luat parte ac
tivă Ia toate Înfăptuirile regimului 
nostru democrat, dela reforma agra 
r.i, campania electorală și alegerile 
parlamentare din Noembrie 1946 și 
până la actul istoric de înlăturarea 
monarhiei și instaurarea Republicii 
Populare Române, dând dovada exi
stenței unui izvor nesfârșit de ca 
pacitate și putere de munca ce con 
stitue forța fcmeninȘ la noi in țara.

Munca continuă de lăinurrc dusă 
de feinci printre ternei, a iăcut ca 
ele conștiente să participe la toate 
aceste realizări și să asigme ast
fel, prin contribuția lor, desvolta 
rea pe linia justă, a democrației 
noastre populare.

Femeile noastre au ajuns sa ocu 
pe posturi de răspundere in produc
ție, în mișcarea sindicală și coope
ratistă, în justiție, în administrație, 
culminând cu cele două f mei mi 
nistru, falnica noastră Ana Pauk- r 
și Dr. Florica Bagdasar, caii fac 
cinste femeilor din R .mânia peste 
graniță, pe întreg globul.

Mândre de succesele și victorii e 
obținute, noi nu uităm insă că ele 
au fost câștigate prii jertfele a zeci 
de mii de femei luptătoare din Uni-

unea Sovietica, I rauța, Polonia, ju 
goslaviu și Bulgaria, cau au luptat 
pentru pal și libc.tate, sau eroicele 
f.-mci din Spania i Grecia can lup 
la și asta/.i ii|. a ca arma in mână 
pentru pa-ca șl democrația din lu 
mea întreagă, la fel cum nu vom 
uita niciodată femeile din Români» 
ca Elena f’avil, Donca Simu și al 
t' |e caii și au dat viața in lupt? 
lor penii u biruința democrației.

Strânse ia un loc in Uniunea Fc 
meilor Democrate dm Rom inia, 
muncitoare, țarând, intelectua e gos 
podinv, în număr de peste 1.300-090 
întâmpinam ziua dc 6 Marf.e cu im 
puternic senținient de încredere iri 
justețea cauzei noastre, sentiment 
Lare izvorește din conștiința că _ 
laturi dc noi sunt femeile din lu 
mea iutoagă unite in Federația De 
mocrata Internațional a Femeilor, 
prețios stâlp al [răcii in lagărul an 
tiimperialist, democratic, care lup
ta împotriva instigatorilor Ia răz 
boi și care are in frunte mare^ noa- 
■>tra vi iua, Uniunea Sovietică.

Unitatea noastră nu va puica H 
zdrobită, fiindcă noi întâmpinam 
ziua dc 8 Martie cu liotărirea cretă 
de a merge inainte pe ace t drum, 
de a ne face datora in tnunca de 
reconstrucție a țării, prinlr’o mat 
activă întrecere în producție, prin 
munca vofinitară, prin desvoltarea 
mișcării cooperatiste și a institute 
lor de ocrotiie a mamei ți copilu
lui și in general prin ridicarea ni 
\e|idui social, cultural și politic M 
femeii.

Susținând Frontul L>enio<-rații-f 
Populare la alegerile pentru mirt» 
Adunare Națională care va e a bora 
noua Con-titurie, vom dovedi încă 
o dată liotărirca noadr.l de a pJ 
•tra cu sfințenie drepturile căști 
gate.

Astivl, pe drumul pi li și progre 
sului, al dcmo.ra iei femeii-.- din 
România imite, salută marea lor săr 
bătoare, ziua de 8 Martie.

Alia Groza

Acesta este semnul electoral
al Frontului Demâcratiei Populare

SOARELE
isvor de viață 

și lumină

I

(Continuare în pag. JV-a)

(Continuare în pag. III a)

BidiCriți-vă cu toții din timp cărțile de ale
gător pentru a putea participa la vot!

D. Prof. Traian Săvulescu despre:

CAMPANIA INSAMANTARiLOR DE PRIMAVARA
Coniandamentul unic pentru insă- 

mânțări a ținut o importanță ședin
ță sub pre7edmpa d-lui prof. Tra- 
ian Săvulescu, ministrul Agriculturii.

D. Prof. Traian Săvulescu a făcut 
cu această ocazie un amplu e .poZeu 
asupra stadiului lucrărilor pregăti
toare pentru campania însămanța- 
ri[or, subliniind că situația e.te mai 
bună decât în pri năvara anului tre
cut când am avut de înregistrat con
secințele secetei și gerului.

D. prof. Traian Săvulescu a ex
pus apoi planul de cui.ură și pla 
nul de muncă.

Din suprafața de 0.6 0 000 ha, ră
mase ncinsăinânțate au fost
în toarnă 2.795.000 ha. rămânând 
dc arat 3.S85.000 ha. 
realizări în arături'e de torni ,ă nu 
s’au mai înregistrat niciodată în is
toria agriculturii noastre.

t:f te

A=tfel de

Suprafața de 6.6SO-OCO ha. desti
nată însămânțărilor va cuprinde 
5.010.160 ha. cereale, 430.000 ha. 
plante nutr.iive iar restul va li însă
mânțată cu legume, textile^ plante 
industriale, etc..

Pentru înfăptuirea planului de cul
tură vor fi distribuite țăranilor din 
produ ț.a internă:

— 15 tone orz,

— 20 tone ovăz
— 43 tone cartofi.
Iar din jmport, in urma acord* 

pilor indiciate cu Uniunea Soiie 
lică vor fi distribuite:

— 30.000 tone sămânță de grâu, 
500 tone sămânță sfeclă de za.iâr, 
100 tone sămânță in, 100 tone să 
mânțâ cânepă, 500 tone sămânț • 
floarea soarelui.

Muncitorii din Hunedoara au început campania 
electorală prin noui viictorii în producție

Hotariți să întareasca și inai mult 
regimul nostru democrație prin vic
tor a Frontului Democrației Popula
re in alegeri, în ziua de 6 Martie 
a.c-, furna]ișj.i uzinelor l.M.S. din 
Hunedoara și-au depă.if noimi cu 
47 la sută, turnând 130,55 tone

fontă față dc 1.03 tone cât era pre 
văzut.

La Oțelăria Siemens Martin, pt<». 
gramul de oțel lingou a fost depășit 
cu 57,5 la sută prin realizarea a 
195 tone, lata de 127 tone, nor.r^ 
zilnică, (



Cui dăm

aria
Candidata femeilor

votul și încrederea noastră

Sârbu
din jud. Hunedoara

Angajate în bătălia pentru câștigarea marei victorii a Fron
tului Democrației Populare în alegerile din 28 Martie

I greu ui cuprinzi in câleva ian 
duri, viata unui om, mai ales când 
ea este dedicați cu totul luptei peu 
(ru libertate, pentru binele celot 
millți, pentru binele poporului o 
rop.it.

t greu să oglindim in aceste că 
leva cuvinte via|a unei luptâioin 
neînfricate, unei luptrtto ire conșlien 
11 de rostul femeii in viața popou 
retor, unei luptătoare ce n’u dat ina 
poi în fața oricăror riscuri — a 
Măriei Sârbu.

Născută dintr'o lamie de iutei* 
tuali, dafor tS al tudimi pftiuți'.or 
sai fața de Jai'.iniinea s.iracit și con 
tribuției lor la emanciparea popo 
ru|ui dc jos, Maria Sârbu a fost a 
trasa dc mic copil alături de viiți 
grea a muniitorimii, observând apoi 
mai târziu cauzele mizeriei în are 
se găsea poporul.

Paralel cu trecerea an lor, în su 
lîetul Măriei Sârbu creștea din ce 
în ce mai mult dorința de a lupta 
intens pentru ridicarea nivc|u ui de 
trai al poporului de ios,

Cu această dorință intră la Univer
sitatea din lași, unde pr ntre co'.e 
gele studente duce o u.iduă munca, 
căutând sa le atragă și pe ele în 
lupta contra exploatator lor

Datorită atiluJiuei sale poli ce, da 
torit! luptei sale pentru emancipa
rea femeilor, pentru ridicarea nive 
lului lor politic și stimularea lor 
la răzvrătire pentru a și creia o 
viața mai fcricilă, Maria Sârbu este 
arestata în anul 19)1 și apoi con 
damnată la 10 ani mehi-oare.

Activitatea ei însă nu se opre,lc 
aci. Prin atitudinea ei aleasă, prin 
felul său dc a lămuri pe celelalte 
deținute, în scurt timp ajunge să 
fie iubită și ascultată cu mult inte 
res. Aci începe să sculpteze. Cu o 
mână de artist reușește să realizeze 
lucruri frumoase, care date spre 
vânzare se cumpărau foarte repede. 
Cu banii primi;! Maria Sârbu con
tribuia la ridicarea nivelului de trai 
al femeilor din închisoare.

In 191-1 e eliberata din închisoare, 
iar în urma muncii depuse este a 
leasă în 1915 ca Secretar General 
al U.F.A.R ului, Mai târziu î i în
cepe cariera de profesoară la Uni
versitatea muncitorească „Ștefan 
Gheorghîu” far! însă de a abando 
na activitatea sa politică în U. F. 
A. R, și F. D. F. R.

Datorită dragostei sale de muncă 
și de popor, cu ocazia celei de a 
30-a aniversări a Marei Revoluții 
Socialiste, a fost delegată în U.R. 
S.S. împreună cu*Elena Georgeicu, 
unde au reprezentat femeile din R >- 
mânia ducând un cald salut de p.rie 
tenie femeilor sovietice.

Cu ocazia închegării U.F.D.R u- 
lui, Mara Sârbu este a'easă ca memi 
bră în C.C. al acestei organizații, 
iar femeile din Valea Jiului arătări 
du și dragostea și încrederea ce o aiț 
în această tovarășe a lor, în mun 
ca ei devotată au trimis’o ca de
zlegată la Congresul General al P. 
M.R.

X-luzi o g.i'itu pe Mara Sârbii, 
candidata pe listele ehei ir.ib în vti 
toarelc alegeri.

Va ii pruna ilepu .iui a județului 
Hunedoara. I cinei.c noastre privesc

Femeile din jud. I ? unedoara 
întâmpină ziua internațională a Femeii 

intensificând acțiunile

■ ■

de muncă voluntară

i

Tov. Maria Sâi bu
eu multă midejde spre en. Dea uni 
. ir avea .1 ele o reprezentantă a 
lor. La le tie durerile și va ști să 
Ic apere intere-elc.

Maria Sarl.u este numele care tr? 
zește în sm'letul lu'uror femeil.ir din 
județ, o drago-te și o dorință dâr 
zâ de muu .1 pciur ipa e le una din 
multele exemple a|. luptătoarelor 
noastre penttii o viață mat lună, 
pentru un vigor fericit șl pentru li 
bertate.1 popo.ue'or.

Deaccca fc ne le judi(it'ui nostru 
\or sprijini în alegeri cu multă în 
credere prima noasliâ femeie candi 
dată Maria Sârbu.

Gârjob Emită

I
I

IX zi i< ti.țv .1 iiiiiiiji- tvnici 01 
(11 muma voluulara <le re uistriupi 

<u un avânt tot mai mari.
Aceste aițiuni ’au inti ii iii al miri 

I în pragul ‘ărbâtoriiii zilei In 
te,miționa|e a I cine 1 si in ajumi 
alegerilor peiibu Mana \d.nia’’. 
Naționala,

Astfel, la t.Ugir, in ziua dc 15 
libr.iartc a.c., un nuniâi' de ljli 
lentei au prestat <4)0 ore de nimicii 

ajut md l.n pielruiie.-i șo 
h-ip 1 satul X l.u-re t dc

.111 dus p. • intii-rul dc tnuiuâ Iu a 
na rece, deoare. 1 brigadierele, peu 
(ru a termina Intrarea începută, au 
incctal lucrul abia seara.

I i-niciie din I r gada vo'untaia de 
munca „Maria Sărim’’ din Deva 
s’au di planat m 1 ua de M trlie a. <.

Uzinele I.M5 I lliniiloar.i 
prestând 

1 re de

d. 2) Februar 
x’a de schi - 
fre.'vcn ații

t ulmitar.i,
■ujei < ir.- 
Cugir.

In /iu-
lași |o..dilate 
de gospodarii- 
ii-mi-i.

Școa'.i este -iHțiiiuia de 
U

u
(»

d

B.îri.'iu, comitelui de 
orgino.it în 

o ser-s 
reali 

nâra i

al l’.l .ll.R. a 
dc 16 l’-ebr,urie 1943 
culturali. Dn fonduri 
s’au cumpărat ele, lor

3

111 -ml.rele
I . D. R ■ ului, iar lecțiile sunt 

pridatc in nio;l voluntar dc a ti I 
Ht' lv a clc’a i organizații.

Iii toni, 
țitmc 
ziua 
bare 
zate
rechizite jio’iiri-,

In ziua tle 20 Februarie a c., la 
sublilia'a tieoigiu, femei din bri 
gada de reconsii ucție „Ana I’aukeri’ 
împrumutând 0 tare dela g ispodă- 
riile din sat, .111 transportat 5.1 dc 
care cu pietriș pentru repararea u 
uei șosele care devenite impo ibi A 
de circulat. Alli gospod.ile, pe 1 u 
a contribui șt ețc la a eas(!t mu-na,

Primele femei judecători populari
au întrat în funcțiune în jud Hunedoara
ocazia instaurării pi î 
asesori populari în ju- 
nostru, un număr <le

la
in ir de 70 femei,
< i asta Ocazie 21) 1 
voluntarii.

In ace-ț timp au
sine 15,5 donc c r urni, .- 

o>iii;i 'tiuiiat o 1 tue b-r.if < I

it! nu-
( U M

munca

glfiH rk

■ ir-uțația
10 m c.j 

lIv SCJA-it 
goane.

Acești
<!

Jl Hlill i. .4, 
pul>‘it ' Pupu'.dri: Ro'î'diidi fi' d fiu 
ți 4 -iducr rontri Lpu
11 r v - a intui urturii .1
Frontului : Pm/'U Ut 3111
j? Mairu .

acțiuni p&tr'oti.r dc imn 
Ihc dfBgu-tci femeii fals 

fala de pujM">r ,-.i de R«

Grija regimului democrat pentru protecția Copilului

înființarea♦ 
pe lângă uzinele

unei creșe
C. M. C. Cugir

Realizările U.F.D.R.
din Guqir

La Cugir în cadrul U. F. D.' R u- 
lui s’a înființat o școa ă de gospo 
darie și o croitorie pentru munci
toarele Uzinelor C.M.C..

In ziua de 24 Februarie a.c., în 
cadrul C.N.C. s’au deschis patru 
centre de lapte; Ia școala industrială,' 
creșa de copii, școala primară și 
G.U.C., centrele a.esfea deservesc 
755 copii,

------ —■ Anunț----- ——
BATOZĂ
MARSHALL
de 1100 rum cu trecătoare 
de trifoiu de vânzare în 
Deva, Str. T. Malorescu

Cu 
milor 
dețul 
stul dc însemnat de femei
și-au început activitatea ca 
asesoare în aceste judecăto
rii.

Astfel avem:
ORAȘUL DEVA, Boto 

Carolina și Pojony Margare
ta; Corn. Ccrtej: Moțoc Eu
genia; Simeria: Anden lu- 
liana; Orăștioara de Sus: Gră 
dinar Sânzioana; Martinești: 
Bunea Ana; Cugir: Bondoc 
Ana; Hunedoara: Cară Ro- 
zalia; Ghelar: Stâncă Ileână 
Ghiura; Cerbăl: Costea Ma- 
ria-Lioca-; Călan: Egyc-d A- 
na; Brad: Sârbu Natașa; Băi 
ța: Munteanu /Ana'; Buceș: 
Marc Maria lui Dida; Strei 
Sângeorgiu: Văd. Cernic E- 
lisabeta; Geoagiu: Lup Ele 
na; Balșa: Cazan Veronica 
lui Iosif; Baia de Criș: Goia 
Elisabeta; Vața de Jos: Neag 
Florica; Rișculița: Faur Ana 
lui Ioan; Ilia: Iuga Ana; 
Zam: Maghiar Rozalia; Lăpu 
giul inferior: Ancuța Iulia.

Cunoscând activitatea de
pusă de femei în decursul 
celor trei ani de desvoltare 
democratică, în care au dat 
dovadă de o vădită putere 
de muncă, pentru propășirea 
democrației dela noi, înca- 
drându-se în diferitele acțiu 
ni ale poporului muncitor, a- 
stăzi privim spre ele cu mul

tă, încredere, sigure fiind ca 
în locul câștigat alături de 
bărbați ca asesoare populare, 
vor da dovada de o judecîita 
sănătoasă arătând că sunt 
demne de drepturile câștiga 
te i

i

I
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Sub regimurile lix-cute., pe 
lângă faptul ca femeia er i 
subestimata și exploata-a 
prin diferit' metode barbare 
ea era nevoita ca în timpul 
lucrului in fabrică -. A și la
se copiii singuri, acață, pe 
străzi, fără a 1<* putea da o 
îngrijire necesar.t. Din acest 
motiv ei erau expuȘj la dî 
ferite nenorociri și maladii 
fapt care aducea după sin< 
o mortalitate foarte ridicata.

Astăzi sub regimul d<- <l< 
mocrație populară când po 
porul își conduce singur <țe 
st inele se dă o deosebită im 
portantă și înființărilor d • 
creșe de copii, pentru a le 
asigura îngrijirea și buna ere 
ștere în timp ce mamele sunt 
plecate la muncă.

La uzinele C. M. ( . Cugir 
cu sprijinul Sindicatului

o deosebi*

U. F. 0. R. a contribuit efectiv
la reușita campaniei sanitare

Odată cu încheierea cam 
paniei sanitare, medicul șei 
al orașului Deva Dr. Gh. M i 
gureanu — mulțumește căl
duros femeilor democrate

FEMEI I
muncitoare, sSlence, In- 
talectuale, gospod'ne, 

VENIȚl «4 sărbătorim ziua de 8 
M.rtie ,Z UA iNTERNAȚ 0NA- 
LĂ A FEME'l" man f siâud pu
te ea co.str! de muncă tl de 
lupii pentru o pace trainici |i 
un viitor fericit copiilor noștri.

PROGRAMUL
zilei de 8 Martie 1948
Ora 14. Plecarea Brig'zll „Me- 

rla Sârbu" la Siberia nude va 
presta mtrncft voluntari.

Ora 17 30, Primirea Brigăzilor 
Maria Sârbu și Elena Pavai (Si- 
m°ri>) la gara Deva.

Ora 18 Meting urmat de pro
gram ariis’ic în s la cinemato
grafului , Progresul".

COMITE’UL JUDEȚEAN al 
Uaiuoii Femeilor Democrate 

din România

pentru felul cum au răspuns 
la chemarea Serv. Sanitar și 
pentru munca ce au depus <> 
în cadrul acestei campanii.

Nu putem încheia campa
nia sanitara — scrie d sa în 
scrisoarea de mulțumire — 
fără a aduce mulțumirile noa 
stre femeilor democrate care 
au răspuns cu atâta entuzia 
sm la chemare și au muncit 
cu devotament la ridicarea 
stării sanitare a poporului no 
stru lăsat prea mult în mi
zerie șl ignoranță.

Pentru munca depusă^ și 
pentru rezultatele obținute, 
noi le aducem cele mai căl
duroase mulțumiri urându-le 
ca în orcic activitate, rezulta
tele să fie cel puțin tot așa de 
frumoase ca în campania sa 
uitară.

întreprinderea a dat finiți u 
nei asenv nea creșe unde 
sunt primiți toți copiiimund 
luări lor dela etatea de f< luni 
până La 7 ani.

< opiii sunt aduși de i,t 
tr<- nuni- dimineața La ,n 
tta’rga în fabrică și îngrijite 
până seară când ele se Ju 
t<Tiv dc-la mun a.

In creșa se da
ta importanță curățeniei co 
pin sunt îinbâiați, îmbrâcați 
curați, și ținuți, în incățXTt 
higic-nic . l’vste tot în curte, 
în birou, m sala de mese în 
dormitoarele sugacilor și . o 
piilor preșcoLiri, domnește o 
curățenie exemplară.

In ceeac<- privește alinte a 
tația fip.-ai-.- copil este hră 
nit potrivit vârstei sale jxtn 
tru a i se asigura buna de- 
voltare fizică. Ei sunt exa
minați și supraveghiați îndea 
proape d< d. Dr. Doboca I . 
care ține o evidență a des 
voltării fiecărui copil în pat 
te. —

O vădită importanță se dă 
și educației copiilor. De mi 
ci ei sunt obișnuiți cu cum 
țenia, cu baia, cu reguli de 
buna cuviință fără să se ex 
ciudă însă jocurile care sunt 
una din cele mai bogate sur 
se pentru desvoltarea fizică și 
intelectuală a copiilor, alunti 
când sunt alese potrivit vâr

I
I

De vânzare un radio
mip Adresa la Administrația 

ziarului „Zări Noi" Deva

când sunt 
stei lor.

Mamele 
conștiente 
primesc din partea căminu
lui își aduc odraslele cu mul 
tă încredere fapt care reese 
din numărul mare de copiii 
ce frecventează regulată a- 
ceastă crcșă.

Existența acestei creșee 
precum și bunul mers al ei, 
se datorește în cea mai ma 
re măsură sprijinului dat 
Sindicatul Metalo-Chimic 
M. C. Cugir în interesul pe 
care îl poartă copiilor 
muncitori.

muncitoare fitul 
de sprijinul ce îl

dc
c
de

orgino.it


ZORI NOI J

Proectul de Consiliu ți e
(Urmare din pag. la)

lui ■ ste o îndatorire a fiecă
rui cetățean.

Art. 8- Comerțul intern 
și extern este reglementat și 
Controlat de Stat și se exeri 
tă de întreprinderi comerci' 
le de Stat, particulare și co 
oporative.

Art. 9. Proprietatea par 
ticulară și dreptul de inoștc 
«lire sunt recunoscute și ga 

‘ raritate prin lege.
Proprietatea particulară a 

gonisită prin muncă și eco 
tnirire, se bucura de o pro
tecție specială.

Art, 10. Exproprierile 
de utilitate publică pot li 
făcute pe baza unei legi și 
cu o dreapta despăgubire st.i 
bilită de justiție.

Art. 11. - Când interesul
general o cere, mijloacele in
dustriale de producție care 
sunt proprietate a persoane 
lor particulare, p A. deveni 
proprietate a Statului, adică 
bun al poporului, în condi 
țiunile prevăzute, prin lege.

Art. 12. — Munca este fa
ctorul de bază al vieții eco 
nomice a Statului.

Ea este o datorie a fiecă 
rui cetățean.

Statul acordă sprijin tutu 
ror celor c.e muncesc pentru 
a-i apăra împotriva exploata 
rii și pentru a ridica nivelul 
lor de trai.

Art. 13. — Statul acordă 
protecție inițiativei particula
re puse în slujba intereselor 
generale.

Art. 14. Pământul apar
ține celor ce îl muncesc.

Statul protejează proprieta
tea de muncă țărănească.

El încurajează și sprijină 
cooperația sătească.

Pentru a stimula ridicarea 
agriculturii, Statul poate ere 
ia întreprinderi agricole, pro 
prietatea Statului.

Art. 15. — Statul îndru 
mează și planifică economia 
națională în vederea desvol- 
tării puterii economice a ță
rii, a asigurării bunei stări 
pentru popor și a garantării 
independenței naționale.

III
DREPTURILE ȘI ÎNDA
TORIRILE FUNDAMEN

TALE ALE CETĂ
ȚENILOR

Art. 16. — Toți cetățenii 
Republicii Populare Române, 
fără deosebire de sex, națio 
nalitate, rasă, religie, grad 
de cultură sau stare mate
rială, sunt egali în fața le 
-g'ii.

Art. 17. — Orice propăvă 
duire sau manifestare a urei 
de rasă de naționalitate sau 
religie se pedepsește de lege.

Art. 18. — Toți cetățenii, 
fără deosebire de sex, națio 
nalitate, rasă religie, grad de 
cultură, profesiune, deopotri 
vă militarii, magistrații șî fun 
cționarii publici, au dreptul 
să aleagă și să fie aleși în 
toate organele Statului.

Dreptul de a alege îl au 
toți cetățenii care au împli
nit vârsta de 18 ani iar drep 
tul de a fi aleși îl au toți ce
tățenii care au împlinit vâr
sta de 23 ani.

Nu se bucură de dreptul 
vot persoanele interzise, in
capabile, lipsite de drepturi 
civile și politice nedemne, d< 
< larale ca ,ilare de organele 
în drept <onlorni legii.

Art. 19. Cetățenii au 
dreptul la muncă.

Statul asigură treptat ace 
st drept prin organizarea și 
desvoltarca planificată a e 
conomiei naționale.

Art. 20. — Cetățenii au dre
ptul la odihnă.

Dreptul la odihna este a- 
sigurat prin reglementarea 
orelor de muncă, prin 
organizarea caselor de odih
nă, sanatorii, cluburi, parcu
ri și așezăminte special a 
menajate.

Art. 21. — Femeea are dre 
pturi egale cu bărbatul în 
toate domeniile vieții de Stat 
de drept privat în 
domeniul economic, social șj 
politic.

I.a muncă egală, femeea 
are drept la salariu egal cu 
bărbatul.

Art. 2'1. — Femeia mamă 
și copilul până la vârsta de 
18 ani, se bucură de protec 
țic deosebită, stabilită prin 
lege.

Art. 3^. — In Republica 
Populară Română, toți cela 
țenii au dreptul la învăță
mânt.

Statul asigură îndeplinirea 
acestui drept prin, organiza 
rea și desvoltarca învățămân
tului primar obligatoriu și 
gratuit, prin burse de Stat 
acordate elevilor și studenți 
lor merituoși și prin organi 
zarea și desvoltarea învăță
mântului profesional și te 
chnic.

Art. 24. — Statul încura
jează și sprijină desvoltarea 
științei și artei și organizea 
ză institue de cercetări bi
blioteci, edituri, teatre, mu
zee, conservatorii.

Art. 25. — In Republica 
Populară Română naționali
tățile conlocuitoare au dre
pturi și îndatoriri egale cu 
cetățenii de naționalitate Ro 
mână.

Dreptul de folosire a lini 
bii materne, este asigurat.

Statul asigură exercitarea 
acestor drepturi prin orga
nizarea învățământului de 
toate gradele în limba ma
ternă.

Administrația și Justiția în 
circumscripțiile cu o popu
lație de Gel puțin 30 la sută, 
de alte naționalități decât 
cea română, vor utiliza și 
limba naționalității respecti
ve prin numiri de funcționari 
români sau de altă naționa
litate care cunosc limba na 
ționalității conlocuitoare.

Limba și literatura româ
nă sunt obligatorii în toate 
școlile, de orice grad.

Art. 26- — Statul poartă 
grijă de sănătatea publică 
prin înființarea și desvoltarea 
de servicii sanitare.

Statul asigură ocrotire so
cială pentru boli, accidente, 
și invaliditate rezultate din 
muncă sau din timpul muncii 
în serviciul patronajului sau 
în serviciul . apărare a Sta 
tului acordând asistență me 

dicallt atât pentru salariații 
săi cât și salariaților intri 
prinderilor particulare, a că
ror contribuție se fixează 
prin lege-

Art. 27. — Familia se bu
cura de protecția Statului și 
sunt valabile numai actele de 
stare civilă încheiate de or
ganele Stalului.

Art. 28. — Libertatea con 
științei și libertatea religioa
să, sunt garantate de Stai.

Comunitățilereligoasc sunt 
libere să se organizeze da 
că ritul și practicile nu con
travin constituției, securității 
publice și moralei.

Ele nu vor putea întreține 
școli decât pentru educarea 
persoanelor necesare practi 
rării acestor culte.

Art. 39. — Libertatea in
dividuală a cetățenilor csu 
garantată.

Nimeni nu poate fi are
stat și deținut mai mult de 
48 ore fără un mandat al par 
chefului, ;d organelor de in
strucție stabilite de lege sau 
autorizarea instanțelor jude
cătorești conform prevederi
lor legii.

Art. 30. — Domiciliul e- 
sle inviolabil.

Nimeni nu poate intra în 
domiciliul sau în reședința ce 
tățenilor fără învoirea ace 
stuia decât în baza unui or
din scris al autorității compe 
tente și în prezența Cctățea 
nului sau în caz de flagrant 
delict.

Art. 31. Nimeni nu poate 
fi condamnat decât în baza 
hotărîrilor judecătorești în 
conformitate cu legea.

Art. 32. — Libertatea pre
sei, cuvântului, întrunirilor, 
cortagiilor pi manifestațiilor 
este garantată.

Posibilitatea exercitării a

In cinstea lui 8 Martie

Brigada „Ana Pauker“ 
a prestat 240 ore muncă voluntară la I.M.S.

Hunedoara
Unul din punctele esenția

le înscrise în programul or
ganizației unice de femei, e 
ste contribuția Ia opera de 
reconstrucție a țării. Prin e- I 
lanul cu care muncesc în di | 
ferite întreprinderi ca munci 
toare sau în brigăzi de mun
că voluntară, femeile sunt ța 
datorie.

Brigada de femei Ana Pau 
ker din Hunedoara a prestat 
în ultima săptămâna 240 de 
ore de muncă în uzinele I. 
M. S- Una din cele două e- 
cliipe ale brigăzii a descărcat 
35 m. c., de nisip, iar cealaltă 
a eliberat un coridor de le
gătură între două ateliere, 
mutând 12.000 buc. sape și 

| așezându-le în perfectă ordi- 
1 ne în altă magazie.

Vioiciunea și dragostea cu 
care au prestat această mun
că, fac dovada înțelegerii cu 
ctTre femeile îmbrățișează pro 
gramul organizației lor uni
ce și hotărîrea lor de a con- 

j tribui prm muncă la câștiga

cestor drepturi < ste garanta 
tă prin faptul că mijloacele 
de tipărit sunt asigurate și 
sălile de întrunire sunt pu 
se la dispoziția celor ce muu 
cesc.

Art. 3 r — Cetățenii au du 
piui de a se asocia organiza dacaj 
scopul urmărit nu este în
dreptat împotriva ordinei de 
mocratice stabilite prin lege 

ORICE ASOCIAȚIE 
cu caracter fascist sau anti
democratic este interzisă și 
pedepsită de lege.

Art. 34. — Secretul cores
pondenței este garantat.

Numai în cazuri de instruc
ție penală stare de asediu sau 
în caz de mobilizare cores 
pondența poate fi controlată.

Art. 35- — Orice cetățean 
are dreptul de petiționare pre 
cum și dreptul de a cere or
ganelor prevăzute de lege tri 
meterea în judecată a orică
rui funcționar public pentru 
infracțiunile săvârșite în tirn 
pul prestării serviciului.

Art. 36. — Republica I’opu 
Iară Română acordă dreptul 
de refugiu tuturor streini
lor urmăriți pentru lupta lor 
democratică, pentru lupta 
de eliberare națională sau a- 
ctivitate științifică și cultu
rală.

Art. 37- — Serviciul mili
tai' este obligatoriuț pentru 
toți cetățenii în conformitate 
cu legea.

Apărarea Patriei este o da 
torie a tuturor cetățenilor-

Trădarea de patrie, călca
rea jurământului, trecerea în 
slujba dușmanilor, aducerea 
de prejudicii puterii militare 
a statului constitue crima 
cea mai gravă față 
de popor și se pedepsește 
cu toată asprimea de lege.

(continuare în no. viitor)

rea raarei victorii a Frontu
lui Democrației Populare în 
alegerile din 28 Martie.
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1 Intensificarea 
schimburilor co
merciale dintre 
România și țările vecine

In cadrul schimburilor co 
merciale cu străinătatea, gu 
vernul român a încheiat de 
curând un protocol la acor
dul comercial româno ceho
slovac.

Conform acestui protocol, 
vom exporta în Cehoslovacia 
22.000 vag- porumb.

In afară de aceste trative, 
în momentul de față se duc 
negocieri comerciale cu o 
delegație comercială polonă, 
care se află de mai rnulc 
timp Î11 Capitală.

Sau întocmit deasemeni 
lucrările pentru încheerea 
unui nou acord comercial cu 
Jugoslavia. In acest scop, în 
momentul de față se află în 
Capitală o delegație în frun 
te cu ministrul adjunct al 
comerțului jugoslav — Ve- 
ber.
" ■■■ -J —............. ~~

Ședința asociației 
,.Prietenii Scânteii*4
In ziua de 29 Februarie &. 

c:., a avut loc la Deva, șe
dința Comitetului Asociației 
„Prietenii Scânteii’, cu pre- 
dinții subfilialelor din județ.

In cadrul ședinței — de
schisă de președintele Aso
ciației, d. Gh. Stroescu Consi 
lier la Curtea de Apel Deva, 
— s au dat rapoartele de ac
tivitate, trasându-se, ca în
cheiere sarcini de viitor ale 
subfilialelor.

ANUNȚ
Centrul de Instrucție Orlnlcerl De. 

va, angajează doi bu?ătari pentru 
prepararea hranei trupei și po 
potei.

Doritorii se vor adresa tn orice ri 
la Centrul de Instrucție Grăniceri, 
cu actele in regulă.

ȘTAMPILE 
în cauciuc și zinc 
Adresuțl-vă 1* adminlatrațla:

„Xorî IVoi"

ucafîzănrf ut ctut jtwfa f&uji-



ZORI NOI

Forțele democrației și ale păcii 
cresc mereu în lumea întreagă 

Discursul tov. Gheorghi Dimitrov la Congresul Uniunii Sindicale Bulgare
SOFIA. — Gheorghi Dimitrov, președintele consiliului de miuiștrl 

al Republicii Populare Bulgare, a ținut un discurs in fața delegaților 
venițf din toată țara In al doileiț cort greș al Uniunii sindicale, spunând
printre altele:

Sub uuspiclile Frontului l’atri ci, care se ițpiijină în primul rând 
pe clasa muncitoare, a fost începu tă reorganizarea statului și a socie 
tății pe baza u noul principii. A ceastă reorganizare n dat loc la ur 
mătoarelc schimbări radicale în ro Iul diferitelor clase ale societății 
bulgare.

1. Clasa capitaliștilor a fost în
lăturată dela conducerea societății, 
a economiei naționale și a statului.

2. Prin reforma agrară, marca pro 
prietate agricolă parazitară a fost 
lichidată.

3. Intelectualii, aserviți în trecut 
capitaliștilor tși pun astăzi din ce 
in ce mat mult forțele și talentele în 
slujba Republice! Popul re Bulgare,

Aceste schimbări adânci, interve
nite după 9 Septembrie, au provo
cat modificări fundamentale în ra
portul de forțe dintre clasele din 
Bulgaria. Societatea bulgară are în 
prezent două clase sociale producă
toare — clasa muncitoare și clasa 
țărănească — care nu au interese 
contradictorii. Alături de e'e, tnun 
cesc și produc intelectuali progre
siști.

Consecințele profundelor schimbări 
din Bulgaria

Toate aceste schimbări sunt as
pecte diferite ale unui proces pro 
fund ce se produce în Bulgaria și 
care se va accentua tot mai mult! în

Gheorghi Dimitrov

Campania electorală din Italia 

încălcarea legii electorale 
de către guvernul de Gasperi 
Vaticanul a transformat biserica în instrument electoral

viitor.
Consecințele pele mai importante 

ațe acestor profunde schimbări sunt;
Obligația pentru clasa muncitoare 

de a munci din răsputeri pentru a 
lichida divergențele existente pen
tru a aplana toate neînțelegerile și 
pentru a educa aceste noui pături 
sociale, pentru ca ele să dobândeas
că o nouă 
triotică,

Chemarea 
contribui în 
rarea frățească și prietenia indes
tructibilă cu țărănimea muncitoare

conștiință activă și pa

clasei muncitoare de a 
condiții qoui la colabo

cu meseriașii ți organizațiile lor.
Noua responsabilitate a clasei mun 

citoare ca una ce este în friuitca 
conducerii Statului ți indep.inește o 
nisiune istorică de a asigura progre 
sul țării asumându și sarcini grele, 
Clasa căreia istoria îi rezerva un 
rol conducător trebue să suporte cu 
rabdarc și cu tărie toate diflcultă 
țile și li|zsurile vremelnice.

Asigurarea independenții șz suverani 
lății naționale a Stalului.

O altă sarcină importantă a con 
fiimat Dimitrov — este acela de 
a mări puterea defensivă a țăili nou, 
sire și de a asigura independența 
și suveranitatea naționa’ă a statului 
prin unirea șl mobilizarea tuturor 
forțelor noastre și prin întărirea p;i- 
eteniei noastre cu popoarele demo
cratice ți cu Uniunea Sovietică.

Dimitrov a îndemnat în con 
rluzie pe ascultători să nu dea nici 
o crezare svonurilor perfide des
pre iminenta unui nou război inou 
dial Forțele dcino. rației și ale pă 
cii cresc mereu în lumea Întreagă 
iar acest fapt este pentru noi o osi 
gurare suficienta că putem să con
tinuăm cu liotărîre munca noastră 
creatoare și să tiu ne lăsăm intimi 
dați de amenințări și de șantaj — 
a Încheiat președintele consiliului de 
miniștri.

Comitetul Național pentru figura- 
ica libertăților electorale, alcătuit 
din reprezentanți ai 13 partide po
litice, a adoptat o țezo.uție cu pri 
vire la atitudinea provrxatoary a 
partidului creștin democrat și dis
cursurile rostite de președinte e gu 
vernu|ui, de disperi, in cursul cam 
panici electorale.

In aceasta rezoluție, se confirmă 
laptu] că de Oaspcri a violat acor
dul cu privire la ducerea pașnică a 
campaniei electorale și a început 
lupta electoral i pe platforma unui

război religios.
Comunul Național cuiirUL '.a, 

in colaborare cu partidul creștin de 
mocrat, Vaticanul ațață conflictele 
religioase >i transfom.'ă biser'ca In 
t/un instrument clecioi a , r
este contrariu lcgei Ce.țoiule.

In sfiirjt, rezojuța sublinitz* 'afr 
tul că președintele trebui să se 
supună | revederilor a.oidu'ui, ca 
re a fost semnat și de partidul sau, 
și apelează la toți ltaleni sl men 
țină ordinea ți pacea in perioada 
pre electorala.

Epuizarea împrumutului american
efectuat de guvernul Atlle

Consiliul Economic și Social al 0. N U 
a luat în discuție^

Refuzul Statelor Unite
de a înapoia aurul Jugoslaviei

NEW-YORK- — Comitetul 
economic de pe lângă Con 
siliul Economic și Social al 
ONU a început examinarea 
plângerii Jugoslaviei în țegă-

Poporul va sprijini în alegeri forța care a 
dovedit că știe să-și îndeplinească angajamentele

(Urmare din pag. I a)
Manifestul program poale 

pe drept cuvânt că in țara 
s’au înfăptuit dela 6 Martie 
azi mari prefaceri politice 
nomice.

Astăzi pământul moșierilor a de 
venit proprietatea țăranilor nevoiași 
cu toată împotrivirea îndârjită a în
tregii reacțiuni în frunte cu fostul 
rege. Cine nu și aduce aminte că 
reforma agrară a (ost legiferata du 
pa ce țăranii îndemnați și ajutați 
de muncitori au intrat pe pământu
rile boerești.

A fost întărită moneta naționala, 
punându se capăt haosului financi
ar, a fost lichidată inflația fără îm
prumuturi de peste graniță, produc 
ția a început să crească în mod/ sini 
țitor, a fost echilibrat bugetul pen 
tru prima dată după ani îndelun
gați. Cine in afară de cei care în 
trecut tră au in huzur nu simte azi 
că condițiunile de viață 
de trai al masselor se 
țește treptat. Nu trebue 
se poate uita însă faptul 
îmbunătățire a fost și este posibi
lă datorită alungării dirt viața po 
litică și treptat și din cea economi
că a elementelor reacț onare și sa
botoare care știu că numai pe spi
narea masselor ar putea să huzu 
rească in belșug.

Participarea masselor populare la 
această luptă la clădirea unei vieți 
noui este subliniată în manifestul 
program.

susține 
noastră 
și până 
și eco

și nivelul 
îmbunătâ- 

și nici nu 
că această

Deaceea și în partea în care ma 
nifestul vorbește de noui sarcini 
create in urma înființării Republicii 
Populare Române, Frontul Demo
crației Populare cheamă în jurul său 
întreg poporul cerând să depună 
„noui eforturi în muncă și luptă 
pentru lichidarea stării înapoiate e- 
conomice și. culturale a României 
pentru continua ei înaintare pe dru
mul progresului”’.

Poporul este chemat la luptă pen 
tru a se da țării o nouă constituție 
care să consfințească cuceririle de
mocratice ale poporului și să cu
prindă în ea principiile de bază 
ale desvoltării mai departe a demo 
crației noastre populare. Citiți cu 
atenție textul proecfului de Consti
tuție care înscrie și garantarea drep
turilor acordate prin ea șt o compa 
rați nu numai cu textul celei din 
1923, dar și cu masurile care s’au 
lluat în nunțile ei și 
.distanța între ele care 
cer Ia pământ.

Și pentrucă poporul
la înfăptuirea tu uro reformelor pe 
care Ie precon z mză Maniiestul Pro
gram el va sprijini în alegeri pe a 
cei cari s’au dovedit și în trecut de 
a fi fideli reprezentanți ai interese 
lor sale forțe care vor conduce mas 
sele populare îna nte pentru întă
rirea și propă irea Republicii Popu 
lare Române, independente și su 
verane.

tură cu refuzul guvernului 
Statelor Unite de a debloca 
rezervele de aur ale Jugosța 
viei aflate în Statele Unite.

Reprezentantul Jugoslaviei 
a arătat cu acest prilej că 
refuzul Statelor Unite de a 
înapoia țării sale aurul, îm
piedică desvoltarea ei econo
mică și încetinește ridicarea 
standardului de viață al po
porului jugoslav.

A luat apoi cuvântul re
prezentantul Statelo'r *Unite 
care a susținut că Consiliul 
n’;ar fi competent pentru re 
zolvarea acestei chestiuni și 
3, cerut amânarea soluționării 
ei.

Punctul de vedere ameri
can a fost respins.

WASHINGTON, — Mkr uri noap 
tea, ministerul de finanțe al Statelor 
Unite a anunțat că Angl a a retras 
ultima tranșă a imprumutu’ui ef de 
3,750.000.000 dolari, Retragerea ul
timei tranșe a avut loc la 1' Martie.l

l a început se aștepta ca împru
mutul «ă dureze Intre 3 șl 5 ani, 
dar el a durat numai 19 luni ți 
jumătate.

Epuizarea acestui ultim credit im
portant britanic din Statele Unite 
s’a produs puțin timp după ce o 
Carte Albă a guvernului botanic a 
declarat că Ang'ia se află într’adc- 
văr în fața falimentului.

Statele Unite îniătură Anglia 
de pe piejelo mondiale

LONDRA. — In timp ce Marea 
Britanic se leagă din ce in ce mai 
mult de politica imp< rialisinului do 
farului, magnații din Wal-Street în
lătura treptat Marea Britanic de |».- 
piețele mondiale.

Debușeurile britanice scad zi nic, 
și aceasta se întâmplă nu numai în

Statele Unite dar și in Canada șt 
America de Sud pretut nJcni ptodu 
cătorii a nericani pun nJ mâna gr 
piețele britanice.

Garanția securității 
- Cehoslovaciei este 

alianța cu 
Uniunea Sovietică

In cadrul un»*i conferințe de i>at 
ministrul dt rxțernc vehosisor) J o 
Masaryk a declarat ca prind pali f4i 
cina a guvir.îu'ui rrho^’ovfc es-te 
creiarca garanțiilor ca -igre*Lunea 
germana nu \a rma^ic. Pentru a 
cest motiv dorim ca Germania 
devină o țară democrată și unitară 
Garanția sevuntM i noaîtrc nu poa 
te fi decât alianța cu Uniune So 
vieticl și de aceea locul nostru -sie 
totdeauna alături de ea.

Acțiunea de salvare a 
copiilor greci

Mii de copii vor fi adăpostiți în țările democrate

Postul de radio Grecia Li
beră anunță că soarta co
piilor din Grecia este foar
te grea. Aviația monarho- 
fascistă bombardează mereu 
satele eliberate in parte sau 
complect, și până în momen 
tul de față an fost omorîți, 
sute de copiii.

veți 
este

este

cunoaște 
cât de'a

interesat

—■ întreaga presă din Capitala 
Jugoslaviei publică e-trase din Ma 
nifestul-Program al Frontului Demo
crației Populare din România în ve
derea campanei electorale.

In titluri se evidenț a ă că Fron
tul Democrației Populare se anga
jează să întărească relațiile de pri
etenie și colaborare cit 
rile vecine democratice.

— Iu Belgia, din cauza 
nuzi că francul be'gian va 
rizat, mulți posesori de
1.000 franci le oferă numai pentru 
800 franci.

toate fă-

uncr svo- 
fi devalo- 
bi.ete de

B. Someșfeleanu

*
— Doi dintre cei mai mari ban

cheri ai Spaniei fasjsfe au ple at

din Anglia in Sutele Unite pcn.ru 
a negocia un împrumut așa zis ,, re 
cale parjcu'ară’’ pentru a sussține 
regimul lui Franco, care este la epu
izare.

Indiăsneala fasciștilor a m<ys p: na 
acolo încât Franco a afirmat că cel 
puțin 200 milioane dolari ar putea 
consolida economia Sp; o ci și nu 
mai în felul acesta ar pute i fi un 
aliat folositor imperialiștilor.

*
Purtătorul de cuvânt al guvernului 

francez a declarat că ,,Franța dore
ște reali rarea unui a.ord econom c 
prin coiisfițuirca unui bloc o viden- 
tal” lăsând |ă se înțeleagă .ca ac 
centul nu se pune je un bloc eco
nomic ci pe un bloc muitar.

In ultimul timp, după ce 
S’au consultat cu țxirinții co 
mitetele populare din sectoa 
rele eliberate au hotârît 
roage organizațiile d’n țări
le democrației pop ilare din 
Europa să ajute pe părinți' 
din teritoriul eliberat aj. Gr- 
ciei să-și salveze copiii Or 
ganizațiilc de massă din ță
rile democrației pjp-alarc au 
consimțit să găzduiască 
pii greci și să le 
tot ajutorul necesar.

Această hotârire a 
primită cu recunoștin 
populația din Grecia
rata. S a hotărît să se trinn 
tă copiii între 3 și 13 ani. 
Fiecare grup de 25 copiii va 
fi întovărășit de un institutor 
sau institutoare, care se y-a 
ocupă de instrucția copii
lor.

Până in prezent, | w nții 
din 58 sate din Grecia d- 

1 Nord șj-au încredințat 478a 
1 copiii între 3 și 13 am, cari 
‘ vor fi trimiși dincolo de froa 
. ticrele Greciei.

CQ 
dea

rost 
'a de 
eli lac
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