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oameni

pentru întărirea puterii 
voastre în Stat

ai muncii manuale și intelectuale

k ■

Zeci de ani de T.ile - veacuri 
dearândul — poporul nostru harnic 
șl plin de energie creatoare, a lost 
sfors de vlagă, asuprit, ținut iii 
cea mai neagra in zerie și neș iin 
(â. S’au perindat pe la cârma țarii 
in acest timp o serie de clici, gru 
pări politicianiste. N'ictuna insa, n'a 
schimbat in mai bine soar.a a>pia 
a poporului roman.

Cărui fapt se datorește ca niciu 
nele din aceste sch mbări de guver 
ne sau regimuri, nu aduceau după 
ele schimbări favorabile in starea 
social economică a țara? Răspunsul 
nu este greu de găsit. Toate a 
veau on caracter de clasa comun.

Puterea în Siat nu aparținea po 
porului truditor, nu aparținea mas 
selor largi muncitoare dela sale și 
oiașe. La aparținea acelora ce nu 
munceau, acelora ce se laiaiau in 
lux și desfătare in bunurile agom 
site prin exploatarea muncii a.io 
ra. Aparținea moșâerilor și camalari 
lor în frunte cu regii.

Ei au folosit d n plin aceas.a pu 
tere îrnpotr va poporului, pentru a șl 
apara privilegiile lor de clasă ș< bu 
nurile, au folosit o din plin ascuțind 
exploatarea la jfnaximum, înăsprind 
cât a lost cu putință teroarea salba 
tecă peptru a și mari bogâț ile.

La 0 Martie 1945, poporul a fă 
cui o importanta cotitură, preluând 
principalele irâne ale puterii de 
Stai. De atunci, treptat trepțaț, prin 
luptă dârză și consecventa massele 
muncitoare au cucerit noul poziții în 
toate sectoarele de Stal, smulgând 
puterea din mă nilc reaețiunii bur
ghezo moșierești.

Cu legitimă bucurie ne putem 
mândri astăzi că în țara noastră PU
TEREA nu se mai adj in mâi
nile celor bogați, in mâinile clicilor 
exploatatoare, in Republica Popu 
Iară Română, întreaga puierc apar 
ține astăzi poporului și es e folosită 
de exponențti poporului manei.or in 
folosul poporului muncitor.

Poporul român nu mai este slu 
gă la el acasă. In țara noastră po 
porul este suveran și și gospodărește 
treburile după cum interesele sale 
juste i-o cer.

Pentru a consfinți această mărea 
ță cucerire de care este legată in- 
treaga desvoltare economică, so.cială 
și culturală a poporului român, in 
proectul de constituție supus des 
baterii publice, Frontul Democrației 
Populare a înscris la loc dc frunte 
un articol care statornicește că „In 
Republica Populară Română întreaga 
putere de Stat emană dela popor 
și aparține poporului’".

Aceasta înseamnă că ea va trebui 
să devină cu adevărat in înțelesul

cel mai marg al cuvântului, așa cum 
bine a definit o tov. Teohari Geor- 
gebcu „puterea imensei iiiajmuă|( 
in folosul imensei majorități ’ ti po 
porului.

Poporul nostru massele largi 
populare de a orașe și sate — sunt 
conștiente de insem lataîea acestui 
lucru. D.n aceasta conștiința a izvo 
rât puterea de lupta a popurului no 
stru Mai ales in ultimul timp el 
și a dat seama că numai sinulgâ.id 
puterea din mâinile claselor exploa
tatoare și asupritoare, condițiile sa
le de viața se vor putea îmbunătăți. 
De aceea lupta sa hotarit pentru o 
viață mai bună, a fost implelittț 
cu lupta pentru câștigarea puterii. 
Ne amuțim cum luptând pentru 
câștigarea unor revendicări materia 
le — massele muncitoare au luat 
atitudine dârza îrnpotr \a fascismu 
lui și reaețiunii. Au înlăturat prin 
lupta dopa 23 August, 1914 e'.emen 
tele fascisto antoncsciene din apara
tul de stat prefecții și primarii rer 
acționari, după cum prin luptă s’a 
realizat o mare parie din reforma 
agrară înainte de a se fi legiferat 
și s’au obținut o serie de alte re 
vendicari pentru muncitorime.

Prin luptă au fost scoase din via 
ța politica clicile cele niai reacția.

C. MAGDALIN
(Continuare în pag. IV-a)
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Femeile din România au sărbătorit ziua de 8 Martie sub 
semnul luptei pentru pace și progres manifestând pentru 

V ictoria Frontului 
Democrației Populare 

în alegerile pentru
MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ

CETĂȚENI!
Ridicați-vâ din timp cărțile 
de alegători pentru a putea 
participa cu toții la 
gorile pentru Marea 
nare Națională!

VOTAȚI
LISTA Nr.

Radio), In pia 
desfășurat azi

BUCUREȘTI, 8 
(a Univcr itațd s’a 
după amiază un m jug ira,-. Pe 
ste 200.000 femei au manifest; t în 
cinstea zilei de 8 Martie — Ziua 
Internațională a Pjmeii.

Muncitoare, ?atenc , intvlc lualv,

Timp de 5 zile consecutiv

Minerul CRAINIC PETRU din Certej
și-a depășit norma de producție cu 278 la sută
O scrisoare primită dela e- n», Șt. Compudi, Petru Far 

xploatarea minerilor de aur !<as Ivan Ml'">n, I’. Cure- 
ale Statului din Certej-Săcii- 
rânib, ne comunică:

„Minerul Crainic 
dela mina ,Vasile Lucit” din 
C. rtej — ne spune corespon
dentul nostru - prin price
perea sa în muncă, a reușit 
să sc remarce față de tova
rășii săi, realizând in zilele 
dela 25 la 29 Februarie a. 
c., o depășire a normei de 
producție, cu 278 la sută.

Media de depășire a pro
gramului său de lucru a fo.,t 
la sfârșitul lunei Februarie 
de 40 la sută”.

„S’au mai remarcat în num 
cătov.: Bota Visalon, AcLim 
Sabin, I. Bârsăian, I. Ridi- 
glier, Șerban, S- Cânip’a

I
JJctru,

teanu, I. Mogoș, și I. Mor.tr, 
cari au realizat depășirea de 
normă cu peste 20 la sui î, 
precum și tov. Cioban Av
ram,C.Bârsaianu și C- Budoi 
dela transportul minereului”.

*
Realizarea tov. *Srainic Pe 

tru, ca și a celorlalți mineri 
evidențiați va trebui să in- 
seiiinc pentru minerii dm 
C’ertej — intrați în campa
nia electorală pentru victo
ria F. L). P, în alegerile Ma 
rei Adunări Naționale — un 
semnal de intensificare a e- 
forturilor de muncă, liotarî- 
tă, de consolidare economi
că a Republici' noastre Topu 
lare.

gospodine, femei diin Capitală ți 
din comunele din jur s’au 6trâns -a - i 
ipuiii cuvântul hop r tor pentru pace 
și progres, pentiu consO.iJarea și în
tărirea Republici Popu aie Române.

Din miile de piepti ri a lăsuuat 
cuvântul răspicat al femeilor ;* Sa 
luptam pentru victoria in a egeri a 
I romului Democrației l’opuare.

Deschizând încet ngul to.. O im; ia 
Țcnescu a adus salutul Uniunii Fe
meilor Demodate din Rmrânia și a 
dat apoi cuvântul tov; rășei Con
stanța Crăciun, președinta Uniunii 
Femeilor iîemooa.e din Româna.

Cu puterfli' e apiauze ții urale pri
mesc muncdcare.e să cn e e și inte
lectualele pe tânăia <i dârza luptă
toare pentru democrație.

Președinta U.F.D.R. vorbește de-.- 
pre scinui.icația zilei de 8 .Martie. 
Fa adresează apoi în umilele fe 
meilor din România un călduros 
salut femeile r din Uniunea Sovieti. 
că, din ’.ărde noii den.o. rații, di 1 
Grecia eroică, din Spania lui D ■ l >■

(Continuare In pag. IV-a)

MUNCITORII

Prima promoție de sublocotenenți ai Republicii Populare Române

OFIȚERII DE JANDARMI 
fii de țărani și muncitori vor ști să apere interesele poporului 
— a declarat toy. Teohari Georgescu la solemnitatea doia Școala de Ofițeri de Jandarmi

Sâmbătă diiin. a avut loc iu curtea Școlii de ^ifițeri de jandarmi, 
solemnitatea înălțării în grad a pri mei promoții de sublocotenenți de
jandarmii ai R. P. R. Luând cu 
niistrul de Interne a spus urinătoa

Cuvântarea tov.
Teoharj Georgescu

Tov. Teohari Georgescu a început 
prin a arăta ce înseamnă 6 Martie 
1945 pentru poporul nostru, înfă
țișând lupta care a trebuit să fie 
dusă pentru a se ajunge la un a 
devârat regim demo.rație.

D-sa a reamintit piedicile puse 
in calea Guvernului dc către repre
zentanții claselor exploatatoare din 
chiar sânul Guvernului (grupul Tă- 
tărăscu).

„Dela 6 Martie 1915 — a spusțîn 
continuare vorLitorul — până as
tăzi, putem spune că s’au făcut cu
ceriri mari pentiu popor. E Jocul

vântul tov. Teoliari Georgescu mi-

l

Tov.TeohariGeorgescu

declaram ca unitățile Ministe-9 ti

mini Afacerilor Interne au fost și 
suni gata sași dea viața pentru apă-

ale 
Adu

1
a Frontului 
Democrației 
Populare

cu semnul

SOARELE 
izvor de viată și de 

lumină

In cursul lunei Februarie
DIN SIDERURGIE
la fontă și oțel 

medie din 1938

rarea cuceririlor democratice a’.e 
porului nostru.

Succesele ce le-ani obținut nu 
bue sa ne facă să credem că

po-

tre- 
n u 

vom mai avea de întâmpinat îneer- 
cări din partea reaețiunii de a lovi 
in Republica noastră populară.

Poporul întreg trebue să fie treaz 
și să urmărească mișcările dușmani
lor. Alături de el să fim în special 
treji noi cei care avem răspunderea, 
noi cari am jurat să luptăm cu ho- 
tărîre pentru apărarea drepturilor 
poporului". t

Tov. Teoliari Georgescu a insis
tat apoi asupra importanței istorice 
a înlăturării monarhiei în jurul că
reia se strângea reacțiune.i inte.nă 
și externă. ..[

In continuare Dsa a accentuat a- 
stipra necesității întăririi vigjtenții 
față de .dușmanii poporului.

(Continuare în pag, IH-a)

fața de 23.95'f tone

victor e 
iu uncii

face cin te 
siderurgie, 

o 
mobilizatoare în mim ă.

care
din 

întreaga țară,

au depășit 
producția

Importanta conferință dela Hunedoara pentru
stabilirea programului de producție al uzinelor 
IMS-Hunodoara pentru perioada I Apr.-I Oct.

Dacă, după infăptu rea refonneț 
monetare, au fost du3e adevărate 
lupte in câmpul producției spre a- 
tingerea nivelului mediu din 1938, 
in sectorul siderurgic aceste lupte 
au luat o amploare tot mai mare, 
victoriile supraclasându-se una du
pă alta.

Astfel, in Februarie a.c., au fost 
turnate 11.328 tone fonta, față de 
10.9(10 tone in 1938, — iar la o,el 
22.950 tone 
in 1938.

Este o 
oamenilor
muncitorimii clin 
victpne

Factori pozitivi in câștigau a su 
ceselor de până acu.n au fost și 
continuă aă fie organizarea tot nftii 
bună a muncii, eferturile mereu 
crescânde ale muncitorilor și tcclmi- 
cienilor, sprijinul în materii prime 
acorJat țârii noastre de prietena și 
aliata noastră U. R. S. S. și in 
egala măsură grija deosebită ară
tată refacerii și desvoltării indus
triei din partea conducătorilor vie
ții noastre economice, în frunte cu 
tov. Gh. Fiheorghiu-Dej, ministru 
al Indulr'ei și Comerțului și Secre
tar General al P.M.R.

In lumina acestor rezultate și * 
sarcinilor mereu mai ma i care stau 
in fața industriei noastre de bază, 
la Hiuiedoara a avut loc in zilele 
de 4 și 5 Martie a.c., o importantă 
conferință pentru stabilirea progrr 
mu]ui de producție |>e viitoarei'. • 
luni.

La conferința au participat repre
zentanți ai Ministerului Industriei si 
Comerțului, ai Oficu.ui Fierului* 
precum și reprezentanți tcclinici ai 
comisiilor de producție dea uzinei 
I.M.S.-Hunedoara, U. D R. Reșița 
și T.N.C.

Din partea Confederației Generali' 
a Muncii a par.icipat tov. Boiangiu, 
delegat al Uniunii Mctaio-Cluniice

In cele două zi'e ale conferinței, 
fost analizată situația acestor u 

(Continuare în pag. Ul-a)
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în corpul ziarului
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pentru tineret
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Asociația tineretului școlăresc
Dezvoltarea deinorrafii’i populare 

iii țara noastră a perniia tineretului 
nostru să treacă |a înfăptuirea I ede 
rației Xsociațiiloi vie E evi din R >- 
mânia.

Asociația noua, pe cale de a ti 
înfăptuită, va ii un adevărat reve 
lator în viața noastră școlăreasca. 
Prin această organizație vom lup
ta pentru ca școala să fie un bun 
al tuturor tinerilor din țara noastră 
și nu ca până acum pil priveligiu 
pentru cei bogați. Vom elimina din 
rândurile noastre șovinismul, ura de 
rasă și toi ceace fascismul a c.iut d 
să infiltreze in t.livretul școlăresc, 
pentru a 1 înde|>ai(a de clasa rnun i- 
toarc, de a 1 crește străin de intere 
sete poporului.

Prin asociația te consti.uini, vom 
avea posibilitatea de a ne ridica 
cât mai mult gradul culturii noastre, 
prin organizarea de întreceri în în 
vățătură, vom face schimb de ex 
periențe cu elevii din a.te școli, 
vom craca cercuri de studii prin 
care elevii mai jnițiați, cu mai 
multă piliere pentru învățătură își 
vor ajuta colegii, vom organiza în 
tre școli concursuri șt ințifice, în 
general vom înteprinde tot ceai', 
poate sțimu'a elevii în învățături.

In domeniul spcr.iv, a ociația va 
lupta pentru ca sportul să f e, î i 
toate laturile lui, un bun al tinere 
tului școlăresc.

In munca de re onstrucție, noi ti 
neretuf. școlăresc nu vrem să fim 
mai prejos decât organizațiile de

Din lunjeci
— Prin asanarea regiunii Bruteș, 

lucrare ce se va executa de tineret 
prin muncă voluntară, se vor reda 
agriculturii ÎO.O'.O ha. pământ ara
bi) — teren care va putea produce 
circa 2500 vagoane de gr.iu anual.

— In viitoarea reformă a învăță 
mântului, se va da o deosebită im 
portanță învățământului profesional 
industrial, care sub regimurile reac
ționare era desconsiderat, acordân 
dui-se numai 8 la sută pe când 
învățământul teoretic avea SQ la suta 
din bugetul sfatului pentru învă
țământ.

— Prin noua Constituție, i se 
va acorda tineretului dreptul de a 
vota dela vârsta dc 18 ani împliniți.

— Comitetul național pentru aju 
forarea poporului grec, a hotărât 
ca țara noastră să găzduiască câ 
teva mii de copii ai luptătorilor 
greci pentru libertate.

— Recent, s’a făcut inaugurarea 
conductei de gaz metan Ceanul Ma- 
re-Cluj, construită de brigăzile U. 
T.M. în timp record de 27 zile.

— La Moscova, a avut loc Suptă 
mâna trecută un concurs de aeromo- 
dele, ce a fost câștigat dc elevul 
Victor Maiiniu din Baku, al cărui 
avion model s’a menținut în aer 
timp de 3 minute și 3 secunde,

TINERI CETĂȚENI 
ai Republicii Populare Române

Frontul Democrafiei Populare nu 
va cruța nici un efort pentru a asi
gura tineretului cât mai bune con 
diții materiale și culturale, spre a și 
croi un viitor fericit.

Fiți în primele rânduri ale luptei 
pentru interesele țării și ale popo
rului, dusă de Frontul Democraț el 
Populare.

Frontul Democrației Populare vă 
cheamă la muncă și luptă pentru 
întărirea și desvoltarea Republicii 
Populare Române, pentru creerea u 
nei yieți, prospere și fericite popo 
rului Român.

Participați cu toțff la alegerile 
pentru Marea Adunare Nafioială!

Luptați uniți și dârzi sub steagul 

tinerel mumiloriic, sii'.esc sau stu 
dențisi, trimițând pe șantierele na 
(iouale de recoilstru ț e numeroase 
brigăzi de rcconsti u ții

împreuna cu cele (d e organizații 
democrate de t neret, vom muncii 
din răsputeri pentru propa.jirea 
patriei noastre, pentiu un viilor l 
rieit.

fteasenienca, linj r.ună, vom sta 
bili și strânge legaturi de eunoa 
ștere și prietenie cu întregul tinerel 
democrat din lume, pentru a fiuri 
împreuna o lume noua ce mi va 
mai cunoa-țe dușman a și r.zbonele.

trese lldico—elevă

Elevii liceelor din Județ 
și-au ales comitetele de inițiativă pentru 
constituirea Asoc. de Elevi din România

*ln urina Apelului Comite
tului Central de Inițiativă al 
Asociațiilor de Elevi din Ro 
mânia, tineretul școlăresc din 
Deva, înțelegând marea im
portanță ce o prezintă pen
tru el aceasta organizație, a 
trecut la formarea dc comi
tete de inițiativă pe scoli.

Elevii liceului Decebal, de

tineretului
ceace depășește dublul recordul 
mondial dc până acum.

— 20.000 tineri englezi au sem 
nat un apel către guvernul britmic, 
prin care cer să evacueze imediat 
trupele britanice din Grecia, pen 
tru a da astfel posibi itate poporu 
lui grec să-și a’eagă singur forma 
dorita de guvernământ ma.

De pe frontul muncii
HUNEDOARA. In cadrul 

campaniei de sărbătorire a 
unui an dela înființarea U. 
T. M-, un număr de 450 utc- 
miști au lucrat voluntar Du
minică 29 Februarie a. c., 
la uzinele I. M. S, Hunedoa 
ra prestând 2.250 ore volun 
tare de muncă.

Cu această ocazie s’a des 
congestionat o linie de cale 
ferată del O. S- M, pentru u- 
șurarea alimentării cuptoare 
lor, siau cărat și depozitat 
în magazii 4 vagoane cărămi

Frontului Democrației Populare șf 
zdrobiți orice încercări ale reacțiu 
n'i de a se pune deacurmezișul des 
voltărj și înfloriri/ patriej noastre.

La muncă și luptă pentru un t.al 
mai bun!

La muncă și luptă pentru asigu 
rarea unei păci trainice.

înainte pentru întărirea și propăși 
rea Republicii Populare Române, in
dependente și suverane.

Votați listele Frontului Democra 
ției Populare cu semnul SOARELE, 
izvor de viață și lumină!

(Din Manifestul program al 
Frontului Democrației 

Populare)

Deschiderea școalei
U.T.M. din Călan
In ziua de 1 Martie a. c , 

a avut loc Ja Călan deschide 
rea șc.oalci de cadre l '1 
M., 1 u < arc ocazie tov. | ,upu 
Cli. din Comitetul [udețeaiț, 
a arătat rolul acestor școli 
în ridicarea nivelului politie, 
și cultural al tineretului mun 
ciloresc.

Cursurile vor ii frecventate 
de 34 elevi, dornici de a se 
înarma cu știința marxistă 
leninist.1.

Fete, Industrial și Șc Nor 
mală, și-au ales pe cei mai 
reprezentativi dintre ei, pu
nând bazele de jos in uȘ 
ale acestei organizații.

In întrunirile ]or, s’a p 1 
lut vedea marea bucurie de 
a se putea uni toți elevii din 
țară într u singură organiza
ție și împreună cu celelalte 
organizații de tineret să por
nească la muncă dârză pen
tru reconstrucția țării, pen 
tru făurirea unui viitor fe
ricit.

♦
Deasemenqa, elevii școli 

lor secundare din Petroșeni 
și Orăștie, Întruniți în totali 
taica lor, au ales pe școli, 
Comitete de Inițiativa pentru 
constituirea Federației Aso
ciațiilor de Elevi din Româ- 

dă refractara s’a apropiat mi 
nereul de linia de vagonct 
pentru a putea fi încărcat 
mai ușori dc muncitorii s’a 
pietruit curtea, casinoului 
muncitoresc, iar brigada per 
manentă „Gh. Apostol” a 
săpat un șanț în lungime de 
150 m. în care se va monta 
o conductă de aburi, necesa 
ră băii muncitorilor.

N. Tănase 
coresp.

♦

SlMERIA. Brigada de re
construcție U. T. M, din gi- 
meria, a muncit voluntar în 
kiua dc 3 Martie a. c., la ame
najarea arenei sportive C.F. 
R- din Simeria.

*

CRIȘCIOR Brigada U.T.

Curiozități științifice
— In Uniunea Sovietică 

s’a pus în circulație q nouă 
locomotivă seria „I ' pentru 
trenurile de marfă. Această 
poate transporta cu viteză 
maximă garnituri uriașe pe 
toate rețelele Uniunii Sovie 
tice, fără a avea nevoie de 
consolidări de terasament.

Prin muncă dârză și continuă

ELEVII LICEULUI INDUSTRIAL 
își reconstruesc școala

IJn exemplu de muncă voluuta râ, atât pentru interesul lor, cât 
Șl al gem rațiilor viitoare de elevi, il putem lua dela elevii I ireului In 
diidrjil din l>eva

Acest liceu, era jnstafat 
mai înainte într'un loca] 
slrâml, cu săli de clasă, ate
liere și dependințe pentru in 
Iernat puține, complect ne 
corespunzător unei asemene < 
instituții,

Un local mare, corespunzi! 
tor, s’a găsit în fosta cazar
mă a Regimentului 3 Gră
niceri, însă acest local er 1 
complect dărăpănat, fără uși, 
fcicstre, pardoseli- și orice 
fel de instalații de apă sau 
ateliere.

Ce era de făcut? D'uecți 1- 
nea școlii ivi dispunea de fon 
duri, școala nu mai putea 
funcționa Î11 vechiul local, iai 
localul găsit necesita mari re
parații.

Uniunea Tineretului Mun 
citoresc din localitate, mobi 
lizator al tineretului în mun 
ca de reconstrucție, a ara- 
tat că acest local poate fi 
reparat prin munca volunta 
ră, chemând în această di 
recție elevii școlii.

•Și apelul nu a fost zadar
nic. Dela 9 Septembrie anul 
trecut elevii împreună cu, 
corpul didactic, au început o 
muncă dârză pentru repara
rea localului zi de zi, în a 
fără de orele de clasă și atc 
lier elevii și profesorii lu
crau cu tragere de inimă, iar 
localul a început să capete 
nouă înfățișare.

voluntare
M. din Crișcior, a întreprins 
o acțiune de muncă volun 
tară pt. îndiguirea Crișuluî 
Alb, în dreptul cont. Crișcicr, 
pentru a împiedeca măcina
rea terenului dc ape care pe
riclita și traseul liniei ferate

In condițiuni grele de mun 
că, s’a spart și transportat 
cu roabele pe o distanță de 
150 m. prin gropi și apă, 4 
m. c., de piatră, neqelsară 
lucrărilor de îndiguire.

Tânărul muncitor Bâsca 
Ion în vârstă de 15 ani, a 
fost un exemplu și un im
bold în ntunon pentru cei 
lalți brigadieri.

!’■ Almașan 
coresp.

— Institutul de măsuri și 
greutăți din Moscova, a ter
minat de curând experimen 
tarea unui pirometru de mare 
precizie, care se întrebui.ipa 
ză la măsurarea temperaturi
lor înalte din cuptoarele me
talurgice, de sticlă și faian 
ță.

Axiazi, deși munca nu e- 
stv terminată, elevii Liceu 
lui Industrial iși pot face 
■ u mândrie bilanțul în reali
zările lor, într'un timp rela
tiv scurt.

Au confecționat și montat 
132 ferestre, 88 uși, 32o ni. 
p , pardosele, întreaga insta 
laț ie dc apă și electrică, s'au 
făcut modificări in încăperi
le clădirii în raport cu noua 
lor întrebuințare, s'au făcut 
instalații pentru ateliere s’au 
confecționat menghini, s’a in
stalat o conductă de apă sub 
tvrană în lungime de 200 m 
și multe ape lucrări necesa
re bunei funcționări a școa
lei.

Dar elevii, în elanul lor de 
muncă constructivă, nu vor 
avea odihna până nu-și vor 
vedea școala lor transforma
tă într'o școală model-

Balțer Șt 
elev Liceul Indintriat

In campania electorală 
Tineretul trebuie să fie 
un factor principal de 

lămurire al 
masselor populare
In sala de festivități a Tu- 

dețenei U. T- M, Deva, a 
avut loc in ziua de 4 Martie, 
a. c., ședința plenară a ti 
ncretului din plasa Deva, la 
care au luat parte un număr 
de peste. 300 tineri.

Tov. Mălăescu, secretar ju 
dețean al U. T. M. a vorbit 
despre importanța viitoarelor 
alegeri pentru Marea Aduna
re Națională arătând că prin 
votul pe care poporul niup 
citor il va acorda la 28 Mar 
tie Frontului Democrației 
Populare, își va lărgi dru
mul spre muncă creatoare in 
folosul său, spre ridicare 
și bunăstare.

In aceste alegeri tineretul 
ti-ebuc să fie un factor prin
cipal de lămurire a masselor 
populare, iar prin votul său 
să dovedească că nu mai e- 
ste dispuș de a mai șuporta 
exploatări. înrobiri și noi 
războaie.

Cetiți și răspândiți ziarul
„Zori IWoi
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ZORI NOI

SIMBIGflLlSTH DIN ]UD. HUNEDOARA 
vor sprijini efectiv campania electorală 
a Frontului Democrației Populare 

Ședința de lucru a Consiliului Sindical Județean

Selecționând mai bine minereul extras, în luna Februarie

Minerii din Certej și-au depășit cu 
22°|o programul de producție

ln ziua de 8 Marile a.c-, » 
inc o ședință a Consiliului bmdual 
Județean cu reprezentanța birouri
lor sindicale din județ ln cadrul că 
reia s’au luai importante hotărlri 

jș ?i s’au trasat sarcinile sindicaliștilor 
in campania ețectora.ă pentru alege 
rea Marei Adunări Naționale.

Conștient! d« importanța acestor 
alegeri, înțe.egând că aciun poporul 
nu mal este chemat să și aleagă un 
guvern sau altul, ci că el voteaza 
«le data aceasta pentru alegerea dru- 
mulul său de vi.tor, — hotâririle 
și sar n e trasate în ședin 
ță .tu fost ln direcții» sprijiniri 
Frontului Democrației I’opu.are, sin
gura forță capabilă să asigure țăr.i 
un regim în care poporul muncitor 
Să-și poată desfășura forțele sale de 
muncă creatoare și prin reprezentan
ții săi autentici, candidați pe ljstele 
1-, L>. 1' să-și poată fauri după 
.alegeri, o Con-t'tuț e nouă, care sa 
consfințească structurale.e schimbări 
din viața statului nostru, — Stal a> 
oamenilor muncii ntanua.c și intelec
tuale, dela orașe și sate.

Sindicaliștii vor trebui să ducă 
munca de lămur.re a masselor țără
nești — trimițând îndrumători bine 
pregătiți la sate — și a întregii 
muncitorimi a u,.ra caracle.ului nou 
al acestei campanii, organizând mee 
tinguri fulger, pe ateliere, secții, 
etc. Va trebui popularizat semnul 
electoral al Frontului Democrației 
Populare, SOARELE și candidați! 
F.D.P. d.n județul nostru; va trebui 
sa se arate importanța noii Consti 
tuții, care e o consfințire a dreptu
rilor câștigate de popor în lupta sa 
contra exploatării. Totodată trebue 
dusă o intensă înmiea de organi 
zare a campanilei de insâmânțări 
și de reparare a uneltelor agricole, 
de întăriire a organiză, ii muncii în 
întreprinderi, de mărire a produc 
ției.

In ultima săptămână înainte de 
alegeri, vor trebui organizate mee- 
tinguri mari, care sa aibă rolul de 
a mobiliza și îndruma masse e spin
oasele de a’egători, astfel încât zi 
na de 28 Martie să aibă un carac
ter sărbătoresc.

Această campanie fiind a lor, a 
celor ce muncesc, ședința a hotărît 
ca ea să fie susținută și materiali
cește tot de ei. In acest scop se

Ofițerii de
fii de țărani

(Urmare din pag. l-a)

Republica Populară inseam ă creș 
terea bunei stări a tu/uror celor ce 

muncesc.

„Trebue să fim conștienți că azi 
in Republica Populară Română 
a spus tov. Teohari Georgescu — 
avem mult mai mute răspunderi de 
cât înainte. Republica Populara în- 
seamnă creșterea bunei stări a tu
turor celor ce muncesc în uzine, pe 
ogoare, în laboratoare, a tuturor 
muncitorilor cu brațele și cu mintea.

Trebue să fim în permanență gata 
să apărăm drepturile și cuceririle 
poporului” (nou.i sub ocotenenți și 
elevii scandează: Vom munci ți vom 
lupta să'ntărim Republica).

Ofițerii de jandarmi, fii de țărani 
și de muncitori vor ști să apere 

interesele poporului.

Și tov. Teohari Georgescu conti
nuă: „Suntem convinși de a easta 

<> pentru că unitățile Ministeru ui Afa
cerilor interne sunt strâ.is legale de 
interesele poporu lui, pentrucă în 
școlile de ofițeri de jandarmi avem 
elevi fii de muncitori și țărani șj 

vor organiza festivaluri artistice, 
culturale, sportive, se vor vinde in 
signețe F.D.P.

*
In încheierea ședinței a luat cu

vântul tov. Tontici Mihai, vice pre> 
ședințele Consiliului Sindical jude 
țean, arătând că penfiu îndeplinirea 
cât mai bine, a sarcinilor trasate și

încheierea cursurilor școlii medii de cadre 
sindicale a Consiliului Sindical Local 

din Valea Jiului
PETROȘENI. — Dtunitii 

că 29 Februarie a. c., în sa
la Clubului Cultural „Gheor 
ghe zXpostol" a avut loc festi
vitatea încheierii cursurilor 
școlii medii de cadre a Con
siliului Sindical Local din Va 
lea Jiului, La festivitate au 
participat tov. Suder Viliam, 
membru în C. C- al I’. M. R, 
președinte al Consiliului Sin 
dical Valea Jiului și cadidat 
al Frontului Democrației Po
pulare alegerile pentru Ma
rea Adunare Națională; M01- 
sesett Anton, delegat al C. 
G. M., Gh. Fericeanu, din Bi 
roul Comitetului Județean 
Valea Jiului al P. M. R., Szi- 
geti E. din partea F. I). F, R, 
și alții. ,

După deschiderea festovi- 
tații tov. Konyocska Ștefan, 
responsabilul școlii a desciis 
felul în care s’a desfășurat ac 
tivitatea școlii, remarcând 
buna însușire a materialului 
predat, din partea celor 24 
de elevi.

Tov. Suder Viliam, și-a ex
primat mulțumirea că acea
stă școală a dat 24 de cadre 
bine pregătite pentru mișca
rea sindicală a Văii Jiului, 
capabile a duce munca de 
lămurire și ridicare a nive
lului minerilor.

jandarmi
și muncitori
astfel de ofițeri voi ști să apere 
interesele poporului.

Sarcina noastră es(e de a apăra 
cu hotărire cuceririle poporu ui, in
teresele lui, să fim' un scut de ne
învins împo.r va tuturor încercărilor 
din partea duș nanilor. Șă știm să 
împiedicăm pe dușmani să ridice 
capul și dacă totuși vor încerca să 1 
ridice să le arătăm liotarîrea noa- 
strâ de a-i face inofensivi.

înainte, la luptă și la muncă psn 
iru ridicarea poporului nostru.

Urez primei promoții de subloco
tenenți din cadrețe Jandarmeriei R 
publicii Popu'.are Române, ca și în- 
tregei noastre jandarmerii să și înde
plinească cu cinste misiunea de apă
rători ai dresurilor și libertăț.lor 
poporului”.

A N U N Ț
Se aduce la cunoștința 

publicului din Deva că la 
sediul ARLUS Deva, se ga 
sesc spre vânzare zilnic, re
vista „Veac Nou” precum și 
o serie de broșuri educati
ve.

Comitetul 

pentru ca munca sindicaliștilor să 
aducă o reală contribuție campani
ei F.D.P. trebue ținut un contact 
cât inai strâns cu consiliile lo a|e ale 
F.D.P., astfel încât munca sindica ă1 
să fie împletită cu activitatea acea 
tor consilii, pentru asigurarea victo 
riei Frontului Democrației Popu'are 
în alegeri.

Au mai luat apoi cuvântul 
tov. Moisescu și Fericeanu. 
Din partea elevilor au vot- 
bit tov. Beldiman Maria și 
Gh. Munteanu, aducând an
gajamentul tuturor absolvcn 
ților de a munci cât mai 
mult în viitor pentru îmbogă 
țirca cunoștințelor oamenilor 
muncii minere.

Rclcvânțdi că terminarea 
cursurilor școlii de cadre co
incide cu începerea campa
niei electorale pentru alege
rile Marei Adunări Naționa 
le, vorbitorii au adus dease- 
meni angajamentul celor 2ț 
absolvenți că se vor angaja 
activ, prin muncă efectivă în 
această campanie, pentru asi
gurarea strălucitei victorii a 
Frontului Democrației Popu
lare, garanție a pășirii mai 
departe a țării noastre pe dru 
mul marilor n ailzări.

I. Herman 
coresp.

In jud. Hunedoara ziua Internațională a Femeilor 
a fost sărbătorită prin muncă 
voluntară și mari^;meetinguri

Femeile județului nostru, au înțe Ies să întâmpine marca sărbătoare 
a solidarității internaționa e a femeij din lumea întreagă, prin muncă 
voluntară, muncind cu abnegație la reconstrucția scumpei noastre Re 
publici.

Astfel în ziua de 8 Martie 220 
femei din trlgada de voluntare „Ma
ria Sârbu” din Deva au plecai la 
Simeria pentru a contribui prin mun
ca lor Ia reconstrucția și redresarea 
economică a țării.

De acelaș e.an au fost stăpânite 
și femeile clui Simeria, încadrate în 
brigada de muncă „Elena Pave 1

Spiritul de voluntariat al femeilor 
a deslănjuit o adevărată întrecere 
în muncă, fiecare din ele dorind să 
realizeze cât snai mult.

După terminarea mumii reprezen 
fanții ceferiștilor din Simeria au luat

Muncitorii din siderurgie au depășit la 
fontă și oțel producția medie din 1938

(Urmare din pag. I-a)

zine și a mijloacelor de producție, 
preconizându-se necesitățile de ma
terii prime și materiale pentru vii
tor. . • ■ ■ -t

Deasemenl au fost făcute propu 
ncri din partea Direcțiunii uzinelor 
l.M.S. pentru programeie viitoare, 
comisia de producție luandu și an
gajamentul îndeplin r i cifrelor pre
conizate de D recțiune.

Analiza temeinică a posibilități
lor și mijloacelor de producție, fă-

Insuflețiți de frumoasa ini 
țiativa, luată de minerii dela 
Lupeni, pentru sprijinirea re 
construcției țăriji și consuli 
dării tinerii noastre Republi 
ci Populare, minerii dela L 
xploatarea Săcărâmb — prin
LUNA Program

Aur kg. Argint kg.
13,169 60 835
13,721 63 667

l>o. 1948
Febr, 1948

Privind cu atenție datele 
de mai sus, observăm o ere 
ștere substanțială a produc 
ției de aur pe toată Exploa 
tarea, deși unele secții nil au 
reușit să dea ceeace s’a pro 
gramat.

Din datele primite ce se 
referă la Flotație, observăm 
că deși s’a prelucrat mai pir i.t 
minereu decât în luna Ianua 
nie, s’a realizat mai mult con 
centrat cu un conținut mai 
ridicat, ceea ce denotă că mi

Plata salariilor și pensiilor începe 
la 20 Martie

Prczidiumul Provizoriu al 
Republicii Populare Române 
a semnat decretul întocmit 
de ministerul Finanțelor ș?i 
tru plata salariilor și pensiilor 
pe luna Martie 1948. 
curent.

Totalul general al salarii 
lor cari vor fi ordonanțate în 
(.ursul acestei luni însu 
mează 1.628.787.000 lei,

Prin acelaș decret ministe
rul Finanțelor acordă o sub

cuvântul subliniiind căldura cu ca 
re aceștia primesc brigăzile de fe 
mei venite să i ajute in muncă, mul
țumind U.F.D.R.-ului jjentru apor
tul femeilor democrate din județul 
nostru în munca de refacere a țării 

După terminarea luciului femeile 
s’au înapoiat la Deva unde au foit 
așteptate de sute de U.T.Mișli, e 
[eve și elevi ai 1 ceelor din localitate, 
ucenici, sindicale și autorități.

Lozincile nu mai conteneau. „Tri- 
iască ziua internațională a femeii, 
Trăiască cele două brigăzi de in :n 
că voluntară „Maria Sârbu și Elena 

cute la fața locului, au dus la sta
bilirea provizorie a următoarelor 
normu de program pentru perioa
da 1 Aprilie — 1 Octombrie a.c. 
pentru I.M.S.-Hunedoara;

Fontă: 27.700 tone,
Oțel lingou: 24.000 tone,
Laminate: 19200 tone.
Cifrele definitive a e programului, 

Urmează a fi stabilite după vizita 
rea uzinelor Ferdiiiand și U.D R. 
în conferința ce se va ține zilele vii- 
toare la Reșița.

.1. R. 

tr'un efort comun au depășit 
producția preliminată pe lu
na I> ebruarie cu 22 1a sută 
iar producția realizată în 1<J 
na Ianuarie 1948 cu 17 la 
sută.

lată câteva cifre cari vor 
besc singure:

a t Realizat
Aur kg. Argint kg.
14,230 68.166
16,738 71,706

nereul a fost mai bogat, a- 
dică mai bine selecționat.

Sub lozinca: „Mai mult aur 
pentru tânăra noastră Repu- 
bublică Populară” să pornim 
în luna care a început ho 
tărîți de a depăși și mai mult 
producția de 15,363 kg- aur, 
programata pe luna Manie. 
Pentru, aceasta 

mai puține absențe.
o selecționare ( 

mai bună, 
coresp.

venție Casei Generale de Pen 
siuni în sumă de lei 33O mi 
lioane. -

Subvenția Casei I. O. V, 
R. pe această lună se ridică 
la 150.500.000 lei.

Totalul general al subven 
țiilor acordate de ministerul 
Finanțelor pentru plata ryen 
sionarilor reprezintă 485 mi
lioane 500.000 lei-

Plata salariilor și pensiilor 
va începe la 20 Martie a.c.

Pavel”, erau lozincele ce răsunau 
din sute de .piepturi.

Coloanele de voluntare și tineret 
s’au îndreptat apoi spre sala tea
trului „Progresul’’ unde sărbătorireM 
zilei a continuat prlntihin meetipg 
impresionant.

Tovarășa Mihuțescu V. salută ziua 
de 8 Martie, ca zi de muncă și 
lluptă a tuturor femeilor din lume» 
intr-agă. _J

Noi femeile — spune D sa — von» 
face ca pr,n munca noastră să înflo
rească scumpa noastră Republică 
Populară.

la apoi cuvântul tov. Eva Dra- 
gomir secretara filialei U. F. D. R. 
Deva care aduce un cald salut celor 
care au participat la acest meeiing, 
sărbătorind alătuii de femei, ma
rea zi a solidarității lor internațio
nale.

După ce expune activitatea U. F. 
D. R. tov. E. Dragomir cheamă fe
meile să sprijine in alegeri F.D.P.

Prietena Maria țărancă din Burue- 
ne, mulțumește U. F. D. R. pentru 
sprijinul ce il dă femeilor d< la sate 
după care vorbește prietena Ciardo 
Amalia în limba maghiară și Fistri- 
anu Amalia memtra Î11 Comitelui 
subfilialei U. I . D. R S.miria.

Urcând pe Scenă un grup de co
pii dela centrul de lapte Nr. 1 
vin să mulțumească V. F. D. R. uliii 
pentru grija ce li s’a purtat def către 
această organizație.

Meetingul a fost urmat de an 
bogat program artistic dat de echipa 
artistică a U. F. D. R.-ului cu con
cursul școlilor din localitate. E, G.
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ZILEI
Postul de radio Moscova despre

Factorii care au asigurat Succesele
Cercurile împerialiște 

fixează rolul Spaniei fasciste 
în „blocul apusean"

Vizita generalului american Clay la Madrid
forțelor democratice

din România și
Ocupându se de situația diti Ce lioslotacia ți România, postul do 

Radio Moscova a trausmis Luni seara un comentariu din care des 
prindem: .....

Noul cabinet Uottwald-s'a eliberat 
de aripa reacționară caie a încercat 
să abată guvernul și întreaga repu
blică de pe calea desvoltarii demo
cratice. Susținut de încrederea po
porului și bazat pe Frontul Națio
nal reînoit, guvernul cehoslovac a 
căpătat posibilitatea de a câștiga 
perioada pierdută din cauza sabota
jului grupărilor reacționare.

Cehoslovacia înaintează azi ferm 
pe calea edificării unui stat de tip 
nou, al republicii populare, unde 
puterea aparține pojxarului iar ma 
rea industrie și băncile se află în 
mâinile statului — stat unde furia 
conducătoare este în mâinile clamei 
muncitoare. ...

Aceste condițiuni au fost creiute 
prin victoria forțe.or democrației și 
înfrângerea îeacțiunii caie era spri 
jinită de cercurile reacționare inter
naționale. ...a

Vigilența și unitatea poporului ce
hoslovac in lupta sa împo.r.va re
acțiunii și hotărirea de a ap^ra re
publica și independența țării sale, 
— iată factori pi.ncipali care au 
permis statului cehoslovac să se ri
dice pe o treaptă nouă a dessvoltajii! 
democratice.

Aceiași factori — lupta hotărltă 
împotriva reacțiunii și unitatea forțe- 
lor democratice — au asigurat im
portante succese noii Republici 
Populare Române,

Proectul de constituție înlo.rnit do

Toate femeile democrate din lume, 
au sărbătorit ziua Internațională a Femei

La Belgrad, zeci de mii de femei 
și-au manifestat vom,a lor nestrămu
tată de a apăra pacea, cuceririle în' 
lupta de eliberare națională, liber
tatea și începutul unei vieți mai fru
moase și feriidte. Ele ș au manifes
tat hotărirea de a lupta imprtriva 
acelora pare caută să dedănțue un 
nou război mondial și în ace'aș 
timp și-au luat noui angajamente 
pentru a participa și miii activ la 
realizarea planului cincinal al Jugos- 
laviel.

La Varșovia, capitala eroică a Po? 
loniei și în celelalte orașe din pro
vincie, au avut loc ședințe solemne 
pentru sărbătorirea z Iei Int națio
nale a Femeii,

Sute de mii de femei din Pari ( au 
participat la manifestațiile organi
zate cu prilejul Zilei Internațional 
a Femeiii. Purtând drapele, flori, 
pancarde și cântând „MarsciLieza'*

In cadrul Săptămânii 
FONDUL CREAȚIEI 
Sindicatul Mixt de Artiști 
Scriitori și Ziariști din Deva 

organizează

Joi, 11 Martie 1948 
orala 9 aaara ia Sala Conetna 
tografului «PROGRES UL" 

un mare festival 
artistic - muzical 
cu concursul celor mai ta
lentate elemente din județ

Frontul Democrației Popu arc e.4e 
un document de mare importanță 
politică. El a fost pregătit de în
treaga dezvoltare a României în ul 
timii trei ani. Demo.rația românea
scă, cu toate grelele condițiuni de 
luptă, a reușit să înfrângă rezis
tența partidelor reacționaie ?i a diș\ 
manilor unității muncitorești. I ornia 
populară ca forjă condu-ăloaie a pu-ț 
porului și organizarea Frontului De
mocrației Populare ca expresie su
perioara a unității populare, au per
mis României eliberate de sub insti
tuția monarhică, sa și pună în față 
noui probleme. Ace te probleme sunt 
pe deplin ref.ectate în proectul de 
constituție supus discuției masselur 
popullare.

Noua constituție deschide popuru 
lui român perspective largi de pro 
greș politic, social și economic.

Intaiirea statelor cu democrație 
populara provoacă furie reacțiunii 
internaționale. Atacul princip..! al 
reacțiunii întregi se îndreaptă unpo- 
triva unității forțelor democratice 
deoarece se știe că această unitate 
este sprijinul principal al statelor 
de tip nou. Din acest punct de ve 
dere, în ultimul timp este foarte 
activ partidul laburist englez. El 
își îndreaptă săgețile sale otrăvite 
împotriva partidu.ui social-democrr.t 
cehoslovac, împotriva partidu'ui 
muncitoresc din România și a parti
dului social democrat din Ungaria, 

femeile pariziene au manifestat pen
tru independența națională a Fratițc] 
și pentru pacea în lume. Pe neaștep
tate, prefectura poliției a interzis 
participarea bărbaților la aceas.ă u 
riașă manifestație. Cu toate ace-tea 
însă, mii de bărbați s’au strâns 
dealungul bulevardelor sa utând mi- 
nifestația femeilor.

Meetîngul femeilor 
din Capitală 
(Urmare din pag. I-a)

res Ibarruri și apoi saluta iu nume'e 
femeilor, pe cea mai bună șii vitează 
femee, mândria lor și a intrusei 
muncitorimi din România, pe marca 
și neînfricata luptătoare Iov. Ana 
Pauker.

Oratoarea înfățișează în con.inua- 
re realizările regimului democrat, 
subliniind hotărirea și entuziasmul 
cu care femeile unite într’’o singută 
organizație, merg în alegeiie pen
tru Marea Adunare Națională. Vo.- 
bitoarea a arătat apoi holarîrea cu 
care se angajează femeiile pentru a 
susține frontul anf imperiali t pen
tru promovarea păcii și dragostea eu 
care privesc lupta fem iilor din Gre
cia și din lumea întreagă ridicate a- 
lâturi de bărbați pentru pacea că
minelor lor.

ȘTAMPILE 
în cauciuc și zinc 
Adresai-vă la admlnlatrafia;

Cehoslovacia
care au pa;it ferm pe calea unită
ții muncitorești.

Washingtonul, Londra șl Parisul 
încearcă sa intimideze popoarele eli
berate prin diierite manevre diplo
matice. Dar ele nu mai pot împle- 
diva aceste state de t p nou. D : ma
nii libertății ,i independenței popea 
relor nu vor putea schimba și nici 
opri transformă ile care au avut loc 
în viața popoarelor de duj ă război. 
Forțele Pcmo rației cresc. Torțejo 
reacțiunii slăbesc. O dovada a ace
stui adevar se află in evenimentele 
care au avut loc in ultimul timp 
in Cehoslovacia, România și Un
garia.

Eșecul socialiștilor de 
dreapta din Ungaria

Vorbind la congresul parii 
dului socialdemocrat, secte 
tarul general al Partidului C'o 
munist Ungar a subliniat în
semnătatea formării partidu
lui unic al clasei muncitoare 
din Ungaria și a trasat mari 
le sarcini care stau în fața 
lui.

Reamintind activitatea tră
dătoarea socialiștilor de drea 
pta, Racosy a declarat că pța 
nurile antidemocratice ale a- 
cestora au suferit un deplin 
eșec datorită vigilenței par
tidului comunist și a social- 
democraților de stânga.

Vorbind despre sarcinile 
viitoare ale muncitorimii un
gare, Racosy a spus:

Abea după unirea partide
lor muncitorești, i se va oferi 
poporului maghiar ocazia de 
a pune întreaga sa energie 
și forță creatoare în serviciul

— Finlanda a hotărît să 
dea un răspuns pozitiv la 
propunerile gu\ eroului sovie 
tic de a se începe negocieri 
în vederea incheerii unui 
tratat de prietenie și asisten
ță mutuală și s a propus ca 
aceste negocieri să aibe loc 
la Moscova.

*
— In ședința de închide

re a celui de al 36-lea congres 
alPartidului Social Democrat 
din Ungaria Szakasits a fă
cut o dare de seamă asupra 
felului în care s’au desfășu
rat lucrările iar delegațiile 
partidelor social —democrate 
streine, au salutat noua condu 
Cere a acestui partid.

Congresul a adoptat apoi 
două moțiuni ce prevăd în
ceperea imediată a acțiunii 
pentru realizarea unității par 
tidelor muncitorești și elimi
narea socialiștilor de dreap
ta din partid.

*
— întreaga rețea a căilor

Din Madrid s’a anunțat 
<*a guvernatorul militar al zo 
nei de ocupați'A americane 
din Germania, generalul L 1 
cius Clay, a sosit în C apitala 
Sjianici iranchiste,

In cercurile republicane 
spaniolii se subliniază ca a 
devăratul scop al acestei vi 
zile este de .1 se informa gu
vernul din Ma<li id de rolul 
pe cart îl va avea -Spania 
in blocul a cărui formare se 
discuta în momentul de față 
ia Bruxclcs.

Se acorda o 'senin.ficație 

refacerii și desvoltării patri
ei. In inchecre Racosy a de
clarat ca partidul unic al 
muncitorilor, țăranilor și in 
telectualilor progresiști ma
ghiar va duce poporul ma
ghiar pe calea refacerii, pe 
calea păcii, progresului și vii 
torului fericit.

Votați pentru întărirea puterii 
voastre

(Urmare din pag. l-a)

nare, bandele complotiste maniste, 
au fost înlăturați din guvern expo 
nențti burgheziei exploatatoare, a 
fost răsturnat regimul monarhic, in 
staurându se Republica Populară Ro
mână.

Dornjc de a merge înainte spre 
noui și mărețe" cuceriri, călit în lup 
ta pentru câștigarea puterii și pen-

ferate din Maroc continuă a 
fi paralizată de greve. Masu
rile luate de autorități pen
tru mobilizarea saiariaților 
căilor ferate de lucru au ră
mas fără efect. In acelaș 
timp, negocierile duse la Cn 
sablanca între administrația 
căilor ferate și reprezentan 
ții saiariaților n’au dus la nici 
un rezultat.

*
— Duminecă a avut 

la Oradea întrunirea comite 
tului central al Uniunii Po 
pulare Maghiare. Intr’o at
mosferă de entuziasm, vorbi
torii au subliniat importanța 
faptului că UPM face r~>rte 
din Frontul Democrației Po 
pulare în cadrul căruia va 
participa la alegerile din 28 
Martie. I11 aceste alegeri po 
pualția maghiară va merge 
călăuzită de principiile cola
borării intre români maghiari 
preconizate încă de aruni 
100 ani de către Bălcescu și 
Petofi.

dl osebita faptului >a gen«-iu 
Iul Clay a sosit la Madnd 24 
orc după ce conferința d ’a 
Londra a reprezentanților Au 
gliei, Statelor Urate, și Fran 
ței a hotărit înglobarea Ger 
maniei apusene in „planul 
Mar'hali”.

Victoria comuniștilor 
în alegerilor sindi

cale din Italia
In cadrul lucrărilor <oi, 

gre .ului național al s.noiCate 
lor de șalariați din Caile țera 
te s a procedat la a,= ge 
rca noului Comitet al iede 
rației. Majoritatea voturilor 
fost întrunită de lista partidu 
lui comunist - are a obținut 
78.00? voturi. .12.000 voturi 
au fost obținut' de -re ialiștii 
de stânga. 2Z.000 de dc-mner ■ 
ții creștini și 7.000 de repu 
blicani. Socialiștii de drea 
pta din grupai ea lui Sar.reat 
au obținut numai -j.oo'j 
turi-

în Stat
tru creiarca unor coctdițiuni de via 
ța mai bune, popral nostiu este 
astazi mai hotaril ca oricând de 
a nu mai permite n ciodata 
CLASELOR exploatatoare de
a lua parte 1." conducerea treburilor 
Statului. El este mai hoîarit ca ort 
când, de a întări și dezvolta forța 
sa politică, de a și întări și desvol 
ta puterea in Stai.

lală de ce acum, când Statul no 
stru democrat popular -își făurește 
actul sau fundamental menit ța con 
sfințeassea torte cucer rile poparu 
lui, acest act — Co.nsti/uțîa — /re- 
bue să consemneze Ia loc de frunte 
această impor ,ntă cucerire a popo
rului: PUTEREA DE STAT.

Oameni ai munci, manuale și in 
telectuale!

Este astăzi limpede pentru toți 
ca fără a fi deținut .mnortante pâr 
gnu ale puter i in Stat, noi nu aia 
fi putut înregistra cuceririle cu care 
avem put'n.a sa ne mândrim astazi.

Este deasemenea limped, ca fără 
consolidarea și desvo:tarea putem 
voastre în Stat, fără participarea ac 
tivă a întregului popor muncitor la 
conducerea și administrarea gospo 
dariei Statului, mărețe e sarcini care-7 
apasă pe umer.i noșt.i nu vor pu.ea 
fi rezolvate cu succes. Piedicile care 
stau în calea desvoltării noastre e- 
conontice, cu tura e șl soc.a'e, nu 
vor putea fi învinse.

Pentru a consfinți drep urile câș 
tigaie, pentru a întări puterea noa 
stră în Stat, pentru a face ca pu 
ferea și bogățiile țarii noaslre să nu 
maî intre niciodată in mâinile ex
ploatatorilor, noi oameni ai muncii 
manuale și inte'ectuale, din fabrici 
și de pe ogoare, din b ro iri și la
boratoare, suntem chemat la 2S 
Martie sa dâm vo.ul po t-u candi- 
daților noștri, grupați in Frontul 
Democrației Populare, garanția cea 
mai sigură a d.svoltării și propă- 
ștrii Patriei NOASTRE, sub soarele 
dreptății și al libertății.

.. C. MAGDALIN


