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In Constituția noastră vor fi înscrise

Pe lângă drepturi și libertăți 
lor materialăși garantarea

Dacă comparăm texiul primelor 
două capitole ale Proe.tului de Con 
stituție care se ocupă cu caracterul 
nou al Stalului — Republ.ca Popu 
Iară Română — șl structura soc:al 
economică a R.P-R., cu ar’Jcolele 
din Constituțiile vechi cari tratează 
aceleași probleme, orice oen de bu 
na credință va observa imediat de
osebirea uriașă care exis ă intre ele, 
va putea vedea pașii miri pe ca e 
poporul nostru i a făcut pe acest 
drum caăuz t de avangarda prole 
tariatului azi strâns într’un singur 
mănunchiu — Partidul Alunc'toresc 
Român. ...A

Ajum.i insă la capitolul lli în care 
se prevăd „drepturile și îndatori
rile fundamenta e ale cetățenilor” va 
trebui să apelăm puțin Ia memorie, 
Ia trecutul nu așa de îndepărtat, 
pentrucă Constituțiile burgheze dela 
noi și de pretutindeni au avut gri 
ia să proclame o serie de „drep
turi”, de , egalități” și libediți 
men te să liducă în eroare inassele 
largi populare cărora le cereau vo 
tul.

Se spune astfel in vechea Consti 
tuție a României că „Roinâr.ii fără 
deosebire de orig.nă etnică de I m 
bă sau rel'gie se bucură de liber
tatea conștiinței, de libertatea invă 
(amantului, de ib.r.atea presei, de 
libertatea întrunirilor, de libertatea 
de asociație și de toate drepturile 
stabilite prn legi”.

Am putea să inșiruin o serie de 
articole care proc’amă libertatea 
„absolută” a cetăfenilor în Statul 
burghezo moșieresc.

Dar să vedem care era trista rea 
litate simțită de m rea majoritate a 
acestui popor harnic și truditor.

Oare nu pentru „vina” de a și fi 
exprimat „liber” convingerea au 
înfundat pușcăr'ije regimurilor „i'i 
torice”, mii de patrioți români, cei 
mai buni fu ai clasei muncitoare?

Oare nu pentru faptul i 
mântui era numai ,,’iber”’ 
stră numără încă și azi 
procent de analfabeți?

Ne aduce n aminte de 
tură apărută intr’un ziar 
doi șomeuri americani dormind pe 
o bancă sub cerul liber, din lipsă 
de locuință, se întreabă dacă oare 
și d. Truman este „liber” șă facă 
acest lucru.’

N.i mai vorbim, de ,.libertatea”* 
presei și a întrunirilor de „liberia 
tea” de sindical zare.

Care zar muncitoresc ce se afla 
într adevăr in slujba proletariatului 
a putut să apara sub reg murile ca
re au înscris în consti.uția lor tex 
tual: „Constituția” garantează Iu 
turor libertatea de a comunca și 
publica ideile și opiniunile lor prjn 
grai, prin scris și prin presă.- 
Nici o lege excepțională nu se va 
putea înf ința in această materie.-. 
Nici un ziar sau publi.a|iune nu vă 
putea fi suspendat sau suprimat*’.

Nu s’a tras în condu ăturil munci
torimii care s’au adunat Ia T m șoa 
ra în 1929? Nu ma vorbim de ma
sacrele dela Lupen’, dela Grivița. 
Și am putea continua exemplele cu 
sutele, exemple trâ'te de oamenii 
muncii din uzine, birouri și de pe 
ogoare.

Concluzia la care ajunge orice om 
de bună cred.nță este că toate liber- 
tățile și drepturile inscrise în con 
stitu|i>le din trecut, erau meni/e jă 
consfințească privilegiile de clam
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că învăță
’ tara noa 

un mare
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Muncitori, țărani șl oameni ai muncii intelectuale!
Frontul Demodați i Populare vă cheamă la munca 

și la luptă pentru prefacerea României într o țară indu
strială înaintată, cu o agricul tură înfloritoare. Bogățiile na 
turale ale țării trebuesc explorate și puse în valoare în 
slujba poporului. ,

Statul nostru democrat va apăra pe oamenii muncii 
manuale și intelectuale de exploatare, iar prin crearea-i 
desvoltarea gospodăriei sale proprii, ca bun al întregului 
popor, va deveni factorul principal a] ridicării bune' stă 
ri, al nivelului cultural și al îmbunătățirii sănătății po 
poruluj. (Din manifestul Program al F.D.P.)

Protatarl dlt» • !*til« unlțl-vâl

ale moșierlinii și burgheziei, care 
se folosea d n p In de constituție 
pentru a exploata și subjuga po 
porul muncitor.

Libertățile „abso ute” au inlesmt 
propovădulrca urei de rasă, a ms.i- 
gării la război împotriva l ării So 
cialismului—U.R-S Ș. — apărătoa
rea păcii ți a liber.ății popoarelor 
mari și mici și p inerea bogățiilor» 
țării noastre la dispoziția iinperialj 
știlor de peste hotare, francezi, en 
glezl, americani și germani.

Cu fotul altfel vor arăta aceste 
drepturi înscrise în noua Conslifuție 
când puterea politică se află in mă 
na poporului și nu in mâna Unui 
grup de exploatator.

Apoi Proectul de Const tuție nu 
se mărginește numai la enunțarea 
unor drepturi formale ci după cum 
reese din conținutul lui, Statul Po 
pular garantează pentru marea ma 
joritate a poporului și muterialice-te 
exercitarea acestor drepturi.

Astfel art. care proclamă egalita 
tea in drepturi a cetățenilor este 
secondat de acela care spune că 
orice propovăduire a urei de rasă 
sau de naționalitate se pedepsește 
de lege.

Și na numai popoarele conlocui 
toare au de câșt'gat in urma în
scrierii in Constituție a acestui pa 
ragraf. Șt m cum în trecut ura dicapi 
tă a poporului era îndreptată de 
către politicerrzi „istorici ” șj in 
special de fasciști nu împotriva a 
devăraților săi dușmani, — exploa 
tatorli de orice neam — ci impo 
triva popoarelor conlocuitoare, a ță 
rilor vecine ceeace a contribuit în 
mare măsură la târîrea țăr'i noa 
stre în războ ul împotriva U.R-S Ș. 
care a costat poporul nostru sute de 
mii de morți și j-ăniți, a contribuit 
la perpetuarea exploatării Ia crește 
rea mizeriei etc,

(Continuare în pag. IV-a)

F Someșfaleanu
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Cinema „Progresul 
prezintă 

Vineri, 12 Martie
Grandioasa realizare a 

cinematografiei Sovietice 

„Centru înaintaș

i La IO Martie s’a efectuat în București

Schimbul instrumentelor 
de ratificare 

ale Tratatului de Prietenie, Colaborare și 
Asistență Mutuală între R.P.R. și UrtSS.

1

La 10 Martie 1918, in București, 
Ministrul Afacerilor Externe al Re 
publicii Populare Romane tov. Ana 
Pauker și Ambasadorul Uniunii So 
vieticc în România Ș. 1. Kaftarad- 
ze, au schimbat instrumentele de 
ratificare a.e Tratatului de Priete
nie, Colaborare și Asistență Mutu
ală intre Republica Popilară Ro
mână și Uniunea Sovietică semnat 
la Moscova la 4 Februarie 1948 și 
ratificat de Prezidiul Republicii Po-

Sâmbătă, 13 Martie 1948
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Cum să nu votăm cu oamenii noștri? 
Cum să nu votăm SOARE E ce a răsărit pentru noi ?

Acesta este cuvântul plugarului DUMiTRU 
CERTEJAN din com. Cueș și al întregii 
plugărimi muncitoare din județul nostru 

Cu tov. Alexandru Drăghici și Maria 
Sârbu • candidați ai Frontului Democrației

Populare - printre muncitorii du pe ogoare 
apuse ațe trecutului, când țărănimea 

’i — in preajma alegerilor — 
în schimbul promisiunilor seci ce 
spre deosebire de fcțul cum erou 
șicanei, darnici în vorbe goale, as 
în mijlocul poporului, primiți cil

» *

Nn țin discursuri înfocate 
nu fac promisiuni rigide, ci 
se interesează de viața fiecă
rui cetățean de necesitățile 
fiecăruia, dându le apoi sfa
turi, practice, îndemnându i 
să muncească mai bine și a 
rătându-le clar drumul Ce tre 
bue urmat pentru a și croia 
o viață mai bună.

Într’un asemenea drum am 
avut ocazie să urmărim in

E. Gârțob 
(Continuare în pag. III a)

Spre deosebire de vremurile 
își vedea doar o singură dată depu tații 
veniți să solicite votul maaselor 
nu-și găseau nici când realizare, 
primiți domn i yariumați cu veninul 

'no.tri se află mereu 
enii muicii.

lăzi candidați! 
căldură de ou 

Alexandru Drâghici

puțare Române la 13 Februarie 1948 
și de Prezid.ul Sovietu ui Suprem al 
U.R.S.S. la 19 Februarie 1918.

La efectuarea schimbului instru
mentelor de ratificare au foot de 
fața din paraa Repub.icii Populare 
Române, Președintele Piezidiuluț 
Provizoriu, prof. Dr. C. I. Par- 
hon; membrii Prezidiului Miliail Sa- 
doveanu, Ștefan Voitec, Ion Niculi 
și Oh. Stere; președintele Con i.iu 
lui de Miniștri Dr. Petru Oroza; 
miniștri: Lotar Rădaceanu, Traian 
Săvulescu, Emil Bodiura , A. Buna- 
ciu N. Profiri, Florida Bagdazar, 
Octav Livezeanu, Romulus Zăroni, 
Ion Pas, Tudor lonescu, Stanciu 
Stoian, Teodor lordăchescu, Ș. O 
eriu, Gheorghe Vasijichi, Macave- 
scu, Modoran, Takacs precum ți 
numeroase personalități din viața 
noastră publică.

Din partea Uniunii Sovietice aii 
asistat reprezentantul comercial al 
U.R..S.S. in România Finoghenov, 
primul secretar de ambasadă Sutov, 
Lâsicov, Lt, Col, Nichitin ș. a.
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Cu ocazia înmânării drapelului de producție 
furna iștilcr uzinelor I M.S

Muncitorii uzinelor din Hunedoara
s’au angajat să susțină campania elec
torală a F.D.P., prestând câte 2 ore de 

muncă pentru Fondul Electoral
Miercuri 11 Martie a. c, 

la uzinele I. M. S- Hune
doara, într’un cadru festiv, 
a avut loc o adunare g-raia a 
salariaților întreprinderii, pt. 
inmânareadrapelului produc
ției, secției furnal, câștigătoa
rea întrecerii în producție în 
in trecerea dintre secțiile uz i 
nci.

Cu această ocazie, tov. Bo- 
sică Gh. președintele sindica
tului, prezentând ranortul de 
activitate pe lana Februarie 
a arătat ca programul de pro
ducție a fost depășit — pro - 
ducțja fund mai ridicată chi
ar lața de media celei din 
1938. ' (

Luându-se apoi în desbate- 
re Manifestul-Prograni al F. 
D. P. expus de către tova- 

. rășul Pocola Ștefan, munci
torii și au luat angajamentul 
de a presta fiecare câte 2 ore 
de muncă pentru susținerea 
Fondului Electoial al F-D-P.

Tov. Săbău Liviu, respov.a

ale-
Adu-

CETĂȚENI!
Ridicați-vâ d«n timp cărțiL 
de alegători pentru a putea 
participa cu toții la 
gerile pentru Marea 
nare Națională!

1
VOTAȚI

LISTA Nr. 
a Frontului 
Democrației 
Populare 

cu semnul

Ei . Îs»

v**

SOARELE 
izvor de viață și de 

lumină

bilul Comisiei de producție, 
a înmânat apoi drapelul pro
ducției muncitorilor furnali- 
ști care l-au câștigat în acea
stă lună, în cadrul întreceri
lor în producție pe secții. Tov 
Rusanovschi Mihai, care a 
primit drapelul, în! humele 
celorlalți tovarăși de munca, 
și-a luat angajamentul de i 
deține cât mai mult timp a- 
cest steag. ’

Au mai luat apoi cuvân al 
tov. ing. Curcubătă D, -ful 
secției furnale și d. Ing- E- 
lefteriu directorul uzinelor, e- 
vidențiind munca exemplară 
depusă de furnaliști, realiză
rile uzinelor în luna care a 
trecut, precum și sarcinile ca 
re stau în fața întreprinderii.

Tov. Cazan Florica^, și a 
luat angajamentul în numele 
femeilor muncitoare din U2i- 
nă, ca prin muncă voluntară, 
să acopere conductele dela 
făurăriile furnalelor și dela 
depoul de sus.



Trăiască Frontul Democrației Populare, frontul tuturor celor ce muncesc la orașe și sate
2 ZC -1 >' ‘i

Cui dăm votul și încrederea noastră

Văran Sabin
candidat al plugărimii muncitoare din jud. Hunedoara

I iu de plugar de prin par 
țile Hațegului, Vîlrtm Sabin 
— candidat al plugărimii hu 
nedorene pe Lista Frontului 
Democrației Populare - s'u 
născut în comuna Bouțarul 
de Sus în 1909,. El a cunos
cut din plin încă din. anii fra 
gezi ai copilăriei suferințele 
plugărimii muncitoare c- 
xploatată în mod sângeros de 
regimurile moșierești- Ace 
ste realități dureroase, au ;l 
prins în sufletul Copilului piti 
gar, prima scântfe de revolt 1 
contra asupritorilor plugari 
mii sărace.

După ce a învățat 5 clase 
primare în școala din satul 
natal, copil fiind, a pornit 
printre străini, în căutarea 
nui mijloc de existență.

Se angajează ucenic la 
cojocărie.

Tratamentul neomenesc 
care era supus aici l-a forțat 
să se întoarcă acasă unde se 
angajează ca muncitor în pă
dure la tăiatul demnelor și 
mangalizarea lor.

Puterea lui de tânăr 
nu-i ajută să satisfacă mun
cile grele, totuși datorită să
răciei de acasă trebue să în 
dure munca chinuitoare din 
pădure, Nemai putând să și 
câștige existența în felul ace
sta se apucă să .învețe croi 
toria țărănească. Aici ia con
tact cu mișcarea muncitoreas 
că a cărei cauză măreață îl a- 
trage și înfălcărat de lupta 
împotriva exploatatorilor, Or 
ganizează și conduce greva 
dela Barlova-Baltă Sărată-Sc 
verin- din 1927.

In 1937 se înscrie în Fron 
tul Plugarilor și pornește plin 
de avânt la organizarea tara 
nilor din satul său și apoi 
din plasa Sarmisegetuza.

De atunci, plugarul Văran 
Sabin n a mai cunoscut tih 
nă, muncind cu râvnă pen
tru lămurirea și organizarea 
plugărimii muncitoare-

In cadrul Reformei Agrare 
fiind membru în Comisia ju
dețeană pentru Reforma A- 
grară prin lupta necruțătoare 
contra moșierilor și grofilor 
din județul nostru, devine un 
adevărat apărător al plugări
mii și un dușman neîmpăcat 
al asupritorilor ei.

Drept răsplată pentru mun 
ca sa sârguincioasă închina 
tă ridicării nivelului politic și 
economic al plugărimii mun 
citoare, la 20 Martie 1946, e- 
ste ales membru în Comite
tul Județean al Frontului Piu 
gărilor Deva iar cu ocazia 
reorganizării Frontului Pluga 
rijor la 25 Mai 1947, este a- 
les vicepreședintele al Corni 
tetului Județean al Frontului 
Plugarilor.

Eșit din mijlocul p’.u 
gărimii hunedorene, plugarul 
Văran Sabin este propus '-an 
didat pe lista Frontului Dj

mocratiei Populari în jud
IIunedoara.

lată dece plugărimea mun 
ciloare din județul nostru țn 
alegerile din 28 Martie, 
va da cu toată încrederea

i -i 
vo

I

Sabin văran

tul sau pentru Lista Nr- t cu 
semnul SOARE, alegând în 
Marca Adunare Națională pe 
plugarul Văran Sabin, care 
va lupta și cu mai multă tă
rie pentru ridicarea și desvol 
tarea nivelului dc trai al nlu 
gărimei truditoare.

PENTRU

Campania însămânțărilor de primăvară a început
Ultiuie’c pregătii in vederea cam 

panici pen.ru insjmAiiț.ii le de prl 
măvara -iun pe sfârșite i.i jud. 
I luni doar.1.

In ca lr.i| :i <s(et a ținui pn-gu.a 
to.i,,-, au fo t reparate toate trac
toarele și in ine e agr.cile p irlicu- 
|;ir‘, iar pr n g: ji cum tetelor goi 
podare.ti .111 ,0 t re, arat șl pregă 
tite de )u r.i, a’e rijcle și uneltele a 
gricole a - | 1 1 -arilor din ju leț.

In județul ’iu.-.rj a'i >0 t arde în

In județul nostru
vii din cur-ul (oaij^i IU.153 ha. 
ogoare pentru |>rim:ivară, iar In 11! 
tiincle trei luni- au inai fo t ogo 
râte 1 M-l ha.

Prin grija Câtimii Agricole ju Je
țul iioilru are asigurate clintită i r 
de seinin',i‘ iie.e.ur.- iea|i/âni pa 
nulul de însămânțară iar pentru de 
p: r a planii ui au fost pro urate 
prin l-vder.'lja |> c.i ILmeJoara, 20

I uvă', care au sosii zile e trr 
ui. , 2.51 0 l,g.. . m nțâ tru 1 și

A fost constituit
Comitetul Județean al Sindicatelor Agricole

Deva-Hunedoara
In ziua dc 10 Martie a. c. 

la Deva, ia spla de ședință 
a Sindicatului Agricol, a a- 
vut loc alee fp Comitetului 
Județean al Sindicatelor A- 
gricole Dcv.i-Hunedoai a, la 
care a pari? -it un mare nu 
măr de deleg.f i ai plugă.iinii 
hunedorem . 1 .

Tov. Fa’ r Iordan, a prezen 
tal rapom 1 dp activitate al 
Comitetului dt‘ inițiativă fu

PLUGARI, pentru făurirea unei Românii bogate, 
puternice și fericite, votați Lista Nr. I a Frontului 
Democrației Populare cu semnul ScAREI.E, isvor do 
viață și lumină.

Cea de a doua serie de elevi ai s olii de 
c^dre țărănești de pe largă județeană 

P.M.R. și-a încheiat cursurile

dețean, din care recse că m 
județul nostru au fost conții 
tuite până in prezent, 77 gru 
pe sindicale cai-e înglobează 
1377 dc muncitori agricoli.

Au mai vorbit ing. MaloȘin 
ski șeful ferme» REAZIM 
din. Orăștie, Muntcanu Runiu 
Ins din partea Frontului p]u 
gărilor și tov.Cononpv instruc 
tor al IJ.SS,A„ care a ară 
tat normele de organizare a 
Sindicatelor Agricole și con 
tribuția activă pe cate Sindi 
ratele trebue să o aducă in 
alegeri pentru victoria F. D 
P..

A fost propus și ale? în n 
nanimitate următoriil Corni 
tet Județean al 
Agricole.

Faur Iordan, 
Gherman loan, 
te; Munteanu
cretar; Moraru Simion, 
sicr; 
ret și Gleb Statnic, economic

I.a sfârșitul ședinței, par- 
ticipanț ii și au luait ngaja- 
mentul de a și intensifica 
munca pentru organizarea grupelor 
sindicale agricole în jud^, 
astfel ca până la 1 Aprilie să 
fie încadrați toți muncitorii 
agricoli în Sindicatele Agri
cole menite a contribui la ri
dicarea nivelului de trai a 
piugărimei muncitoare.

l.iKib kgr. Iu cina, caii- In prezent
< de^cucuteazi spre a fi distribu tl 

[>rodui ătorilor.
Cu cele 85 tra-luare particulare « 

21J.62I atelaje de care dispune ju 
dețul nostru, suprafața de 6 3 082 
lia pri-\ă/ulă îii'-âinânțarilor <Ji- 
pri- iăiaia va puica fi terminata la 
timp

In mai uluite pur i ale județubn 
plugarii au e,it la in- imântat vre 
mea fi nd foar.e pr.e nica.

PLUGARI, eș ți cu pl ig n e i ; 
I r iz'ia chiar as'azi ș mu iciț- cu 
i.i ni rg, a <'e tindei, pr n rodul 
mun ii voa, r • a-lpurați țării bună 
starc.i și lel,ugu', caic ii va primim 
pro| 1 ir a pe dru -..u, disco tării 9 I 
reip.de.

!i>,âmpinaii a'-g-r v prm munci 
li-, oi,o ita, ini. r nd astfel vi toria 
1 r miu‘ui ! ‘.-ino .api-i P- u are

Strigături
Câtita codrul, cântă lunca, 
Valea și izvoarele:
Cine pr.aslăvejte munca 
Să vo.ize SOARELE!

Cine n’o iota cu noi 
Este slugă la clo o!

Soarele, ciocanul, plupul 
Aduc pa.ea și bclșu^uA

Când învinge SOAR1.E, 
Ne rodesc ogoarele!

Sindicatelor

Ba.e vânt de prinăvară,
To.it.■ plugur’e a ă,
Ară a.iazi p.ntru no,
Nu ca i.-ri pentru ciocoi!

In ziua de 7 Martie a. 
c., la Deva, într'un cadru fe

stiv, a avut loc închiderea 
cursurilor celei de a doua se
rii a șoalei de cadre iără te 
ști, „Filimon Sârbu” de ne 
lângă județeană P. M. R 
Deva-Hunedoara.

In cadrul festivității a luat 
cuvântul tov- Genad Eugen, 
directorul școlii care a anul zat e-i 
venimentele externe și inter
ne, subliniind importanța co 
vârșitoare a alegerilor din 
28 Martie, când poporul no
stru va fi chemat în fa>a ur
nelor pentru a-și alege 
adevărații săi .reprezentanți

în Marea Adunare rsjaționa 
lă, menită să dea țării o nouă 
Constituție și di înfăptuia?’ă 
noui reforme în folosul po
porului. (

Tov. Florea Sbnon secreta 
rul secției țărănești a P. M. 
R. județeană Deva a arătat 
elevilor sarcinile ce le revin 
în cadrul campaniei electora
le-, accentuând necesitatea de 
a răspândi în mijlocul mas- 
selor țărănești învățăturile, a 
similate în școală, menite a 
cimenta tot mai adânc alian 
ța țărănimei muncitoare c.t 
muncitorimea dela orașe.

președinte; 
vicep re; edili 

Romulus, se- 
ca-

Ivănescu Aurel, tine

Trageți hora, măi țărani, 
C.'m scăpat de șobolani, 
De cloci., de pa. e iți, 
De ni nișlr necinstiji!

Realizări din lumea satelor

Trageți brazdă i îllorllă 
Peste țara desrobită, 
Să râdă ogoarele, 
Că le scaldă

Fotă* verii; 
Muncitori •

Soarelei

Muncitorii și 
Ce și iubesc ogoarele, 
Dacă vor in lume pace 
Să voteze SOARELEI

țăranii

SO.iRELE |i aduce, fra e, 
Spor, belșug și liberta.e!

Sub semnul luptei pentru vl toria 
în alegeri a Frontului Democrației 
Popupre, plugă.lmea mun-boare din 
județul nostru și-a intensiiicat mun
ca pen.ru reconsfru ț.a și ridicarea 
satelor.

60 Jugăre de pășune, 
au fost curățite de spini și tufăriș 
de plugarii din comuna Ru.i, prin 
muncă voluntara.

Pentru efectuarea acestei lucrări, 
plugarii au prestat 360 zi.e de mun 
că.

In Comuna GELMAR, 
uțemițti au mun it voluntar la îm
prejmuirea cimitirului cu un șanț 
lung de 100 mtr.

Tinerii și au mai luat angajamen
tul de a săpa pe marg nile drumuț-ii 
comunal 400 mir. șauț.

Dji inițiativa, 
tov. Moisc Viorel și Ioana Con 
stantinescu, la Zatn a luat ființă o 
școală de ana fabeți, a cărei cursuri 
sunt frecventate de izn număr de 45 
elevi.

Utcm’țtii din RUȘI,
lucrează la amenajarea vechiului se

diu al notar atu ui unde urmează a 
fi instalate sediul U.T.M. și clubul 
cultural al satului.

Această acțiune a fost perniță din 
inițiativa tânărului Bătucă 1. Io:,n.

Frontul Democrației Populare luptă pentru propăși
rea gospodăriilor țărănimei muncitoare, pentru moderni 
zarea și înzestrarea agriculturii cu unelte, mașini, îngră
șăminte chimice, cu semințe selecționate și vite de ra/t

— pentru desvoltarea co operației pusă în slujba țără
nimei muncitoare și. acordarea de credite în acest s- .

-- pentru buna organizare a. fermelor de Stat și a 
stațiunilor de mașini agricole.

— pentru îmbunătățirea schimbului de produse între
orașe și sat. ’’ f £ [’ ,* _ I / 1

— pentru începerea de noui lucrări de asanare și 
câștigarea de terenuri pentru agricultură și prin asta pu
nerea în valoare spre folosința țărănimei muncitoare a 
multe sute de mii de hectare, de pământ.

— pentru sporirea puterii de cumpărare a țărănimei 
muncitoare, pe măsura d ,/oltării producției și iettirijiij 
produselor industriale.

(Din Manilcstul-Program 
al F. D. P.)

I

t

i

pen.ru
reip.de
pen.ru
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Buna pregătire si educare o ucenicilor
este o sarcină principală a regimului nostru democrație populară

Anchetarea școlilor Și căminelor de ucenici din județ
In județul Hunedoara, în 

urma unei circulare, a C.G-M, 
o comisie formată dini to\ 
Gârboveanu Aron, reprez ?n 
tant al Ministerului Muncii 
Murar Gligoir, 'reprezenta it 
al Consiliului Sindical Jude 
țean și Popa Avram dela U. 
V. M , începând din 20 Fe 
bruarie a. c., a controlat pe 
rând școlile și căminele de 
ucenici din județ, pentru a 
iredea care este starea uceni 
cilor, pentru luarea de mă
suri de îndreptare acolo un
de s ar constata lipsuri sau 
nereguli, atât în ce privește 
viața de școală sau cămin, 
felul în care se face educația 
technică profesională și (Cul
turală- cetățenească etc. a u- 
cenciilor.

In decursul acestor anche 
te, comisia a constatat că se 
depune muncă pentru pregătirea u- 
cenicilor, precum și buna fun 
cționare a unelor cămine și 
școli, cum sunt cele de pe 
lângă uzinele C. M. C., din 
Cugir, Hunedoara și altele.

CazuiP semnalate și de zi'1 
rul nostru în unele1, locuri, 
ucenicii particulari se plâng 
că patroni nu respectă co i 
tractul colectiv și programul 
de muncă stabilit.

In mare parte din școli în
că nici acum nu se face edu
cație sindicală și cetățeneas 
că. Deasemenea, în multe șco 
li educația technică lasă de 
dorit, frecvența esț^ slabă, 
cum este cazul școalci de u 
cenici din Brad.

Sunt cazuri unde starea a- 
easta de lucruri provine din 
lipsa de interes a profesori- 
lor, cum este cazul șco hei 
dn Orăștie. O altă cauză a a- 
cestei stări este că patronii nu
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1917. — A doua revoluție burgllezo- 
densocratică din Rusia
1925 - m Sun Yat-6C<i, cieatorul Chi
nei moderne, partizan al co'aborării și 
prieteniei cu Uniunea Sovietică

A doua revoluț'c burghezo - demo 
cratlcâ din Rusia.

La începutul anu'ui 1017,, intrând 
în al patru.ea an de riz„oi, regi
mul țarist tre ea printr’o criză mor 
față, Burghezia imenșona să rezol
ve această criză pr nlr'o revo.uție de 
palat.

Poporul a înțeles insă altfel lucru
rile.

Mundtor'mea din Pctrograd deslăn 
țue o serie de greve organizate 
și țonduse de C.C al Partidu.ui 
bolșevic, creat de Leniu și Sta in. 
Greviștii trec repede la greva ge
nerală politică; armada se alătură 
poporului; mi.ltanții revolu.ionari 
sunt e'.ibcrati din încliisori, funcțio 
narii și generalii priști suni desti- 
tuiți și arestafi.

Această revoluție a ieșit învingă- 
toare, peutrucă in fruntea mișcării 
pentru pâ ne, pa e și libertate a mi
lioanelor de țărani îmbrăca i în u i 
forme, s’a gă.it ila a mun.ifoare din 
■Rusia și partidul bolșevic. 

achită taxele școlare precum, 
și a activității conducerii, ca 
re nu a înțeles rostul mu-, i 
ci în buna pregătire a vii 
lorilor oameni ai muncii.

I’entru a se remedia acea 
stă stare de lucruri ce în re 
ginnil nostru de democrație 
populară nu mai țiot avea 
loc, se impune conducători 
lor acestor cămine și scoli 
să depună, toate eforturile, 
să găsească toate mijloacele 
de remediere, cerând conclu

Elemente corupte 
excluse din mișcarea Sindicală

In urma unor anchete în
treprinse de resortul de ca
dre al Consiliului Sindical Ju 
dețean-Dcva, au fost excluși 
din, mișcarea sindicală pentru 
abateri grave, următorii:

— Bălțoiu, fost secretar ța 
Sindicatul CFR Deva, ca e 
și-a însușit suma de lei 8u 
mii din subvenției acoraatâ 
Sindicatului de către Uniune, 
falșîficând și o chitanță pen 
tiu a nu fi descoperit. Nu 
mitul a fost dat afară și din 
serviciu.

— Țifrea N. folosindu-sc 
de calitatea de angajat âl ()- 
Beiului de Aprovizionare C. 
F. R. din Brad a ridicat de- | 
la Ofiiul Economic Județea, | 
mai multe sute de cartele de 
alimente pe luna N®embrie 
1947, în alb, din care 
a întrebuințat în mod fraudu 
los bonurile de zahăr, ulei, 
săpun, făină și pâine. Numi 
tul a fost înaintat justiției sub 
stare de arest.

— Vintilcscu Vasile, din 
colectivul secției culturale al 
Consiliului-Sindical Județean

Publicațiune
Se aduce la cunoștința ce'or in

teresați, că în ziua de 15 Martie a. 
c., orele 10 a. m., se va ține 
în localul primăriei comunale Cu
gir, licitație publică pentru aren
darea morii comunale pe termen de 
1 an. ..1

Prețul de strigare, este de 120.C00 
lei (una sută două zeci inii arenda 
anuală).

Licitația se va ține în conformi
tate cu articolul 88 — 110 L. C. 
P. și normele publicate în Mon. Of. 
Nr. 127 din 4 Iunie 19J1, precum1 
și cu condițiunile specia e de aren
dare.

Toate persoanele, cari vor lua 
parte la licitație, vor depune pe 
lângă ofertă și o garanție de 5 !a 
sută, din prețul de strigare, iar o 
ferta se va face numai în confor
mitate cu condițiunile, spe.ia’e cari 
pot fi văzute zilnic în orile ofici
oase în localul Primăriei.

In caz de nereușită a doua li ita 
ție se va ține în ziua de 25Mar- 
tie a.c., în acelaș loc $1 li aceeaș 
oră.

în fiecare zi
„Zori Noi”

Organ al P. M R.
pentru jud Hunedoara 

sul organelor de resort aco
lo unde este nevo.e.

Sindicatele, trebuie să se 
intereseze îndeaproape de bu 
nul mers al acestor școli și 
cămine.

Ministerul Muncii, C. ,'G. 
M. și U- T- M, vor urmări 
cu cea mai mare atenție a 
coastă stare de lucruri, dând 
tot concursul acolo unde este 
nevoie, luând totodată,’ mă
suri contra acelora ce se fac 
vinovați de delăsare-

Deva, care a comis o serie 
de falșuri, însușindu și suma 
decca. 5.000 lei, păgubind și 
sindicalul Metalo Chimic cu 
suma de 14.000 lei.

Numitul a fost înaintat ju 
stiției sub stare de arest.

Prin excluderea și deferi
rea în mâna justiției a <-z-’r>r 
de mai sus, se dovedește vi
gilența pentru păstrarea bu 
nurilor comune și conștiin
ța clasei muncitoare de a c- 
limina din sânul ei clemente 
le corupte și compromițătoa 
re.

Cum să nu
(Urmare din pag. I-a)

ziua de 10 Martie a. c., ție 
tovarășii Drăghici Alexandru 
și Maria Sârbu, candidași pc 
lista Frontului. Democrației 
Populare în județul nostru.

Viitorii reprezentanți ai Hu 
nedoarei în Marea Adunare 
Națională, cutreierând, satele, 
se consultă cu oamenii mun
ci de pe ogoare asupra măsu 
rilor ce trebuesc luate pen
tru înlăturarea stării de mi 
zerie și înapoieri cauzate de 
exploatarea din trecut.

Nu fac promisiuni irealiza 
bile țărănimii, ci îi arată dru 
mul pe care trebue să mear 
gă pentru ca să-și ridice ni
velul de trai.
Muncesc fiindcă rezultatul 

muncii este al nostru, 
nu al ciocoilor

In drumul nostru găsim un 
grup de săteni muncind de 
zor la gropi pentru plantații. 
Tovarășii Drăghici și Maria 
Sârbu, vin în mijlocul lor și 
stau de vorbă.

Săteanul Dan Precup din 
Bretea MureȘană, întrebat 
pentruce muncește îiA mod, 
voluntar, surprins de între
bare, răspunde cu hotărîre: 

-„Muncesc fiindcă știu că re
zultatul muncii este al no
stru și nu al ciocoilo.r așa 
cum era în trecut.

Țara noastră a trecut prin 
războaie, a fost cotropită, je
fuită și sărăcită deț nemți. 
Noi trăiam în mizerie și foa
me, eram bătuți și scoși la 
muncă pe moșie, cu jandar 
mii. Astăzi viața noastră s’a 
schimbat, ducem un trai mai

Poporul muncitor
activ F.

Ne aducem aminte nu r mult 
de atunci — cuin se pur.au ca npa 
n,i|e electorale pe vremea guverna 
rllor „istorice”: Se târau in inilc 
păna'n coate in tezaur. I Stătu.ui, 
se luau sume imense și domnii pro 
pagandiști, dadeau banchete î 1 o 
rașeje fieiu.ui in care tiebiiia „scos” 
șeful, "erau produ.e beți,, scanda 
furi — nu rareori prefirate cu vie 
time.

Altfel, se poarta campania elec
torala care a început, — într’un spi
rit nou, ncîntâ|n t pâuA acu.11 în 
practicile electorale din ț ra noast a.

O altâ atitudine față de campania 
electorala, o altă at.tudine față de 
îndeplinirea drepturi.o. p 1 ice a a- 
părut in țara noastra: (tinpania e 
lectorală e-te susținută m terialke- 
ște de călrc însăți ma -a alegătoii 
lor.

Oamenii care vor veni să voteze 
In 28 Martie pentru Maica Adunare 
Națională, con t cnți ia a.ea,.a e te 
propria |or campanie, că ea se dace 
pentru ințeie.t e ți nâzu nț Ic lor 
și că de reușita vi depin le viitorul 
lor, an liotariț s'o spr.jine prin 
muncă volunt ri și cole.t-, să asi 
gur? victor a Krontu.ui llenocrației 
Populare in alegeri.

In județul Hunedoara a țiunca de 
spr , n re ele.tivă a campaniei elc-c 
torale a I IJJ3. a luat dintru ince- 
put un carajer Iar , amendent, de 
massă.

Au fojt organi aie inui ■ vjlun- 
tar ', prog a r.e cuilu a rt .-li e, ba
luri, co'ccle, ciinir’o paite in alta 3 
județului. Și cu tute că a i tr cat 
doar câteva zile dea ințirea a-e 
stei acțiuni, rezultatele sunt fruc

votăm cu oameni noștri?
bun și deaceea pentru a spri
jinii guvernul nostru prin c 1 
re am reușit să pornim pe ;t

Tov. Maria Sârbu
cest drum de propășire, gu
vern compus din oameni de 
ai noștrii muncim în mod vo
luntar.

Aceștia sunt oameni noștri
In momentul când săteni

lor voluntari li s a spus cine 
sunt tovarășii cu care vor 
besc, o lumină de bucurie a 
trecut pc fața fiecăruia.

„Ehe, Zice tânărul Dumi 
tru Certăjan, — din. corn. 
Cueș —. Aceștia sunt oamc 
nii noștrii. Uite i, cum se o- 
presc aici unde muncim, cum 
intră în noroiu și stau la sfat 
cu fiecare, cum să nu votăm 
cu ei? Când se mai pomenea 
in trecut așa ceva? Atunci nu 
te puteai apropia de dom ii 
șori feipască sfântul, Te ți
neau la distanță fiindcă. de... 
noi eram oameni săraci.

Dar uite, când mă uit ța 
tovarășii Drăghici și Maria 
Sârbu nu mi vine săj cred. 
Sunt oameni simpli oameni

(

Hunedoara sprijină 
D. P. în alegeri

Astfel până în ziua dz 10 Martie 
a fost strânsă suna de 2IU.0X) lei. 
tuoase,

Din această, suma de 56.090 lei a 
fost donata de funcț onarii uzinelor 
din Călan și 61.09'1 lei rezuRiți 
din organizarea unii bal de subtili 
a]a Hunedoara a asociației „Priele 
nii Scânteii”.

In cadrul acestei acțiuni, mim-lto 
rii uzinrțoi I.M.S, din Hunedoara 
au hotăiit sa pre.te/.e câte două 
ore de munca voluntară.

Combustibil repartizat între 
prinderilor industriale din 

jud. Hunedoara
Ministerul Indu-triei și Co 

merțului a făcult repartiția 
cărbunilor necesari organiză
rii producției întreprinderilor 
industriale- din țară, pe tot 
cursul lunei Martie a. c..

Pentru jud. nostru au fost 
repartizate:

Uzinele I. M. S- Ilunedoa 
ra, 3.000 tone.

Uzinele C ălan, 420 tone.
Soc. Comercială și Indu- 

strială-Orăștie, 20 tone.
*

Tot pentru luna Martie, u- 
zinelor 1. M. S, Hunedoara, 
le au fost repartizate de'a Ra 
finMria Sovrom Petrol Ploe- 
ști, 15 tone motorină și -100 
tone păcură. ( 

ce cunosc truda și nevoile 
noastre.

Cu astfel dc oameni în A- 
dunarea Națională suntem sî 
gur că viitoarea constituție 
va fi făcută în favorul nostru 
al celor săraci și apoi cum să 
nu votăm noi țăranii li ta Son 
relui ce a răsărit pentru noi, 
care a fugărit ciocoii pe mo
șia cărora am fost nevoit să 
lucrez dela vârsta de 13 am?
Țăranii întâmpină cu că dură 

pe candidații lor
Țăranu Dumitru Certăjen 

este aprobat prin cuvinte cn 
tuziasmate de o dragoste fer 
mă, de către toți ceilalți ță
rani care dau pe rând mâna 
cu tov. Maria sârbu și Dră
ghici A. pe care îi vor spri
jini cu siguranță în viitoarele 
alegeri din 28 Martie.

Cu aceiași căldură sunt pri 
miți viitori noștri dep itați în 
comunele Sârbi, Vorța, Vis- 
ca, Băgara, Gura-Sada și al
tele. Peste tot țăranii ii în
tâmpină cu încredre primind 
sfaturi, spunându-și 'necazu
rile și exprimându-și mulțu
mirea de a avea la condu
cerea țării oameni ai muncii, 
cșiți din rândurile muncito
rimii și țărănimii sărace.

Peste tot țărănimea este 
hotârîlă să sprijine în alegeri 
Frontul Democrației Popu
lare care va'lupta pentru ridi
carea nivelului lor d t trai 
fiindcă ci știu c! oamenii, 
candidații de pc ];sta F D 1‘ 
sunt adevărafii îr.drumă'ori 
ai mur.c.bc.lmii și țăran.jj să
race din județul nostru.

E. Gârjob’



4 ZORI N<Jt

K M1WIW rJT >£J 3L fc
Demascarea planurilor imperialiste

Guvernul Uniunii Sovietice
declară hotărârile conferinței anglo-franco- 

americane fără putere legală și autoritate internațională
Am publicat in numărul de eri a| 

a notei adresată de guvernul soci tic Mărci 
ferința dela Londra a reprezentan ților Angliei, 
Franței în problema Oermaniei 
apusene au vtolat pr ncipiile acor

Publicăm astăzi — în extenso .—

auto 
dinde control 

subminată.
Londra a
Br.tanii, Statelor

in problema ger- 
că chestiunea in

repre-

miniștrilor de a
1

faptul că acordul 
puteri a plasat 

în legătura cu
Germania

In continuare se arată că aceste 
guverne nu au dus o politică care 
să ia Germaniei posiui iiatea de a 
redeveni o putere agresivă așa cum 
s’au angajat. Această încălcare a 
convențiilor a început prin conto
pirea zonelor engleză și americană 
fiind continuată prin actualele con
venții care tind spre creerea .unui 
Stat german occidental.

Din cauza acestei atitudini, de
clarația sovietică constată că 
ritatea consiliului 
Germania a fost

Conferința deja 
zentanților Marei 
Unite și Franței 
mană dovedește
discuție în momentul de față nu 
este numai desconsiderarea acor
dului privitor la consiliul de con
trol din Germania, dar și încălca
rea acordului dela Potsdam refe
ritor la consiliul 
faceri străine.

Desconsiderând 
intre cele patru 
toate chestiunile
reglementarea păcii cu 
in competența consiliului miniștri
lor de afaceri străine, guvernele 
Marei Britanii, Siateior Unite ți 
Franței au organizat, conferința se
parată de mai sus asupra proble
mei germane, fără participarea re
prezentanților Un unii Sovietice și 
cu violarea acoruu'm referitor la con
siliul miniștr-lor de afaceri străine,'

Declarația continuă apoi prin a 
arăta că eforturițc constante ale 
guvernului sovietic de a se lua 
măsurile prevăzute pentru demilita
rizarea și democratizarea Germani
ei nu au fost sprijinite, ci dimpotri
vă sabotate.

1
Adevăratul scop al pol ticei a.tglo 

franco-americane in Germania.

îndepărtarea celor trei guverne de
la șpiritul acordurilor de;a lai a și 
Potsdam este cauza eșecului celcr 
două conferințe dela Mos.ova și 
Londra, care trebuiau să rezolve 
problema germană.

Faptele arată că așa numitul „plan 
american” cu privire la Europa, in
cluzând și Germama, a devenit baza 
politicii cercurilor agresive din S.a- 
tele Unite ale Aniericii, Marei Bri
tanii și Franței, care este acum du ă 
de aceste puteri cu desconsiderarea 
sarcinilor de demilitarizai e și demo
cratizare a Germaniei — în locul u- 
nei politici, care a fost aprobată 
de puterile coaliției antihitleriste 
în timpul stabiliri condițiunlor ca
pitulării Germaniei și a adoptării 
hotăririlor conferințelor dela lalfa 
și Potsdam. Se face tot posibilul 
pentru a se transforma partea a- 
puseană a Germaniei, ța și cum 
ar fi o colonie, jntriun simplu o- 
biectiv și instrument al planurilor de 
acest fel. .....

Conform cu aceste scopuri autoii- 
tățije ang o americane renunțând li 
demilitarizare șl democraizare au 
recurs tot mai mu,t la sprijinul re- 
acțiunii germane, a industr.a-ilor și 
financiarilor care în rievut au încu
rajat și patronat fascismul.

In continuare declarația spune;

Transformarea Bizoniei intr'o bază 
strategică.

Deoarece politica anglo americana 
lipsește Oermania de posibilitatea

Klement Gotwald a anunțat eri

noului GUVERN CEHOSLOVAC

ziarului nostru piima. parte 
Britanici cu privi.e la Con 

Statelor Unite și 
in care se arată că cele trei puteri 
durilor dela lalta și I’otjtlain. 
restul noței.

de a avea un guvern central de
mocratic, care să poată susține in
teresele țării sa'.e și deoarece zona 
de ocupație ang',o-aincr>cană este In 
afara controlului cvadri; a fit, Bizo- 
nia reprezintă locul potiivit pentiu 
domnia neconlroiată a monopoluri
lor americane și britanice. In Bizo- 
nia/ moiiopoj.t'i bănie și cartelu 
rile a g o-americane | ă r tnd in toa
te ramurile 
gându le și 
țiunilor lor

I aptele arată că nimic nu s’a 
făcut până astăzi pentru re.taura 
rea efectivă a industriei extrem de 
desvoltată din partea apuseană a 
Germaniei și că, dimpotrivă, desvol- 
tarca acestei in lustrii a fost in mod 
constant întârziată înainte și este 
întârziată acum de teama concuren
tei.

Intre timp, planul american dc 
„ajutorare” cuprinde Bizonia și 
Ruhrul cu industria ei grea, care a 
servit întotdeauna ca o bază puter
nică a | reducției dc armament, lapt 
care ogl ndește dorința anunitor 
cercuri americane de a restal.ii po
tențialul economic de război al 
Germaniei și de a 1 utiliza în scopu
rile de mai sus.

FRAGA- prezentând
Miercuri Adunării Naționale 
noul cabinet cehoslovac, pri 
mul ministru Gottwald a ex 
pus programul guvernului și 
.i cerut votul de încredere-

Gotwald a subliniat c.i pro 
gramul guvernului; tx-hoslo 
vac constă in înfăptuirea ur
mătoarelor puncte principa
le:

cehoslovac a anunțat ca îrrain 
ti1 de viitoarele* alegeri se va 
trece la naționalizarea pe - ca 
ră întinsă a întreprinderilor 
de import și export și a tutu 
i-or întreprinderilor ce produc 
articole de marc consum

vieții economice subju 
subcrdonându-Ie aspira 
expansioniste.

Alianța apuseană11 se bazează pe 
monopolurile agresive germane 

prezent, guvernul Marei Bri- 
a propus un plan pentru așa

„alianță apuseană”’

In 
tanii 
numita „alianță apuseană’’’ Franța 
Belgia, Olanda, Luxemburg și dea- 
semenea Italia și partea apuseană a 
Germaniei sunt introduse in acest 
bloc politic și participarea Statelor 
Unite ale Aniericii este deaseme- 
nea prevăzută. Se plănuește deaseme 
nea includerea anumitor alte state 
din Europa apuseană în acest bloc.

Este ușor de văzut că a e t plan 
britanic este în strânsă legătură cu 
„planul Marsliall”, complect.mdu 1 și 
dând în vileag obiectivele politice 
a]e planului american cu privire la 
Europa. Atât planul american de 
„ajutor” economic, cât și planul 
politic britanic de „alianță apusea
nă” opun Europa apu eană celei ră
săritene și astfel duc la div izarea pol 
litică a Europei. Urinează de a.i 
că atât planul economic american, 
cât și planul pel tic britanic, care 11 
completează, nu au nimic comun 
cu interesele consolidării păcii și 
securității națiunilor europene.

Având în vedere gravele lecții ale 
primului și celui de al doilea război 
mondial, statele pa n:ce din Europa 
sau străduit Șji realizeze acorduri 
pentru a împ'edica o nouă agresiuni 
germană. Pe a.easta se bazează toa
te tratatele cunoscute, ca cel ang'.o- 
sovielic și fran. o sovietic, tratate de 
asistență mutuală încheiate pe ter
men de 20 ani, precum și tratatele 
dintre Uniunea Sovietică și cele alte 
state europene și deaseme.iea trata
tul anglo-irancez din 1047.

Această dorință de a împiedica o 
nouă agresiune germană ecte con
formă cu interesele tuturor națiuni
lor iubitoare de pace și nu poate 
duce ja opunerea unor țări euro
pene împo.riva altor țări europene. 
Incheerca a.-eStOr tratat.- contribue 
la securitatea națuni'or europene și 
la consolidarea păcii generale.

Un caracter cu totul diferit îl 
are insă planul „alianței apusene” 
care nu își impune drept scop pre
venirea unei agresiuni germane și a- 
cordarea de ajutor mutual în eventu
alitatea unei 
Planul politic 
măcar invoca 
oarece el nu 
va reînvierii 
ne, ci, dimpotrivă, include în b o- 
cui apusean acea parte a Germani i 
în care rolul dominant este păstrat 
pentru monopolurile agresive ger
mane, c re deabea ieri au constitu t 
bastionul agres unii lui HiJer.

Pe de altă parte, natura plan Li 
poliție tntanic este sufij.ient releva
tă de faptul că el opune stateț- eu
ropene unite în a.e t bloc, celorl. te 
state din Europa, c-re apără în mod 
stăruitor consolida, ea păcii gener.L

și împiedicarea unei alte agiesiunl 
germane. ’

Urmează de aci fă creiarea Eizo- 
niei anglo-ainericane și dezmembra
rea Germaniei produ ă prin aceasta, 
nu au fost întâmplătoare. Punând 
partea apuseană a Germaniei în afța- 
ra controlului co nun cvadripa rit, se 
caută acum utilizarea ei în vederea 
creăiii unui grup special de state 
vest-europene, opu e celor alte : tale 
ale Europei și aceasta duce ta diviza
rea politică a Europei și la forma
rea a două tabere de țări europene.

Toate acestea explică atitudinea 
Uniunii Sovietice față de aceste pla
nuri. Urmează din cele spuse mai 
sus că politica dusă de Marea B.i 
tanie și Statele Unite ale Aniericii, 
precum și de Franța, a subminat 
acordul celor patru puteri Î11 pri 
vința consiliului de control din Ger
mania și acordu] de’a Potsdam asu
pra consiliului miniștrilor de afa 
ceri străine, care a fost în-ărcinat 
cu întreaga activitate pregătitoare 
pentru reglementarea păcii în Eu
ropa.

Ședințele secrete dea Londra ale 
reprezentanților Marei Britanii, Sta
telor Un:te a'.c Aniericii și Franței 
m chestiunea germană, organizate 
cu desconsiderarea consiliului mini
ștrilor de afaceri străine la care ar 
fi participat. și Uniunea Sovietică, 
dovedesc că guvernele celor trei 
puteri nu ezită nici chiar în fața 
desconsiderării totale a angajamen
telor lor.

Față de cele de mai sus guver
nul sovietic socotește necesar să a 
firme din nou declarația sa în sen
sul că hotarîrilc pregătite de acea
stă conferință nu pot avea putere 
legală sau autoritate internațională”.

Răspunsuri similare au fost pre
zentate simultan de ambasadorii so
vietici deja Washington și Paris gu
vernelor Statelor Unite ale Americii 
și Franței.

Executarea părții dn 
programul guv ornamental sta 
bilit în Iulie 1946, ce n’a 
fost executat până acum;

Realizarea tuturor ace
lor propuneri susținute in șe 
dința comitetelor sindicale 
din întreprinderi la 22 Feb, 
a. c.;

— Realizarea tuturor piob 
lentelor ridicate Jupă desco
perirea complotului încercat 
împotriva guvernului.

Primul ministru Gottwald 
a declarat apoi că Cehoslova
cia este și rămâne credincioa 
să familiei popoarelor slave 
și este alături de statele cu 
democrație populară.

Irt închecre,p) imul ministru

Pe unde trece „ajutorul 
american” ., 

2 000 persoane au 
murit la Tokio în ur
ma consumării de 
alimente americane

TOKIO. io Radio) pote 
2.000 persoane an murit la 
Tokio in urma consumăm a)i 
îmntelor americane. Zi trelt- 
anunța că șj.ooa tom- ț.uaa 
alterată se jnai gâst-șc în de 
pozitcle din Japonia. Aceste 
alimente au fost trimise din 
Statele L’iiite ca un mul' 
trâmbițat ajutor american 
pentru poporul japinez. A 
cest faimos ajutor ucide în 
să populația in massă.

Pe lângă drepturi și libertăți, 
și garantarea

(Urmare din pag. I a)'

lor materială

asemenea agresiuni, 
br tanic nu poate nici 
un asemenea scop, de- 
este îndreptat împotri- 
unei ag.-eăuni germa-

la

FRAGA.
Externe al

Azi roadele colaborării frațe,ti 
între popoarele conlocuitoare roadele 
alianțele u țările 
se și simțite de 
din această țară 
ționalilate.

In Proectul de 
văd drepturi politice pentru 
tățenii în afară de cei nedemni — 

acei cari au adus prin politica 
lor atâtea nenorociri asupra popo 
rului nostru.

O morală nouă se încetățenește 
prin aceasta în viața noastră politică, 
răspunderea oamer.ifor politici, fa
ță de massele populare ceeace nu 
exista in trecut.

Femeile care nu aveau nici măcar 
înscrise în vechea Constituție drep
turi politice se bucură de drepturi e 
gale cu bărbații. Acelaș lucru cu 
armata, funcționarii și tineretul, care 
va avea drept de vot dela vârsta 
de 18 ani. In vechea consti.uție nu 
mai regele era major 
vârstă.

Dreptul la muncă, la 
învățământ, Ia sănătate 
gurate prin organizarea 
a econom'ei, prin organizarea case
lor de odihnă, sanatorii etc., prin 
organizarea învățământului primar 
gratuit și burse de stai, prin înfiin
țarea și desvoltarea de servicii sa

vecine sunt ințele 
poporul muncitor 
indiferent de na

Constituție se p.e- 
toți ce-

Ia această

odihnă, la 
vor fi asi- 
planifica ă

Mi- 
pe 

idin

dat

Ministrul de 
Cehoslovaciei. 

Jart Masaryk s'a sinucis 
ercuri dim. aruncându-se 
fereastra locuinței sale 
Fraga.

Guvernul cehosolvac a
un comunicat în acest sens.

*

— Tov. Ana Pauket, ministrul A- ■ 
facerilor Externe, a primit Micrcud 
orele 11.33 in audiență pe Adil-

an Hollman, reprezentantul Angliei 
la București.

La orele 12.30, tov.. Ana Pau’cer 
a primit în audiență pe ministrul 
Italiei la București.

— Secretarul general al partidului 
Social-democrat din Ungaria, Șzaka- 
sitz a declarat reprezentanți or pre
sei ungare și streine că noua con
ducere a Partidului Social-Demo-( 
crat va începe imediat convorbiri cu 
Partidul Comunist pentru rea izarea 
partidului unic muncitoresc. I

Im. primari» Județului Hunedoara, Deva 1948.,

Ia dispoziția celor

de a se asociat duș-, 
care urmăresc ră-

nitare.
Deasemcnea libertatea presei, a 

cuvântului a întruniri or și mamfes 
tațiunllor, este garanta ă mi eriali 
cește pr,n faptul ca mijloacele (le 
tipărire, hârtia și locurile de intru 
njre sunt puse 
ce muncesc.

Nu au dreptul 
manii poporului
sturnarea ord’nel democratice stabi 
lită prin "Constituție.

Șt m că acest oisagiu nu le con 
vine acestor dușmani și patronilor 
lor de peste hotare, el csle însă 
salutat cu bucurie de toți acei cari 
sunt interesați in desvoltarea pașm 
că a țării noastre spre bună stare 
și progres.

Dar f ntru a re' apăra ir.depci.d^i 
ța naț Onală, cuceririle Jemoc’atice^ 
avem nevoie de o arma ă bine do 
tată și în special cu un moral ri
dicat. Pasag'u! c'.re spune că „a 
pararea patriei este o datori de o- 
noare” va reflecta tocmai aceasta 
con t ință nouă a cetățeanului care 
e gata să și dea viața pentru apă 
rarea patriei.

O caracteristică a Constituțiilor 
demo ratice din țările vecine es.e că 
ele vin să consfințească 
porul in frunte cu clasa 
din țările. respective a 
dobândească pr'.n lupta 
dușmanilor săi.

Această caracteristică e perfect va 
labilă și pentru țara noas<ră, pen 
tru Proectul de Constituție al R. 
P. R. Frontul Democrației Popula 
re care vine in fața misselor cu a 
cest Proect a reușit să dobândească 
prin lupta masselor, in fruntea lor, 
cea mai mare parte din punctele în
scrise în el.

Deaceea m sse.e popu are chemata 
să 1 discute, chemite să trimită în 
Marea Adunare Naț'onală pe repre 
zentanții lor, cart vor da viața a- 
cestui Proect, nu vor zăbovi, nu 
vor sta mult pe gînîuri, ci după 
o verificare a conștiinței, vor merge 
la urnă hotăriți să susțină la 28 
Martie a.c-, pe reprezentanții Fron 
tului Democrației Populare.

B. Someșfe'eant

ceeace po 
muncitoare 
reușit să 
împotriva


