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Lei 5 Joi, 18 Martie 1948

Proletari din toate țarileuniti-uâ!

REDACȚiA: Deva Str. KarI Mar» Nr. 2 Teiefon 252 i 
ADMINISTRAȚIA: Deva Palatul Prelucturll Telefon 426 
Tua poți, plldtl In nuecrai cont. aprob. Dlr. Oon PTI Ur. 217.262.U45 |

AfctONAMfcNTE

LUNAR lai 120 COLECTIVE lei 10 IndlvMijala pL tirani «na-

Pa 9 LUNI lai 350 rltnri ,1 Imițitorl 100 Ml

Din sat în sat, din casă în casă,

Echipele Frontului Democrației Populare cutreeră
județul SBoatwvi

Plugarii primesc cu bucurie și prietenie, echipele venite in mijlocul lor

O politică fiscală așezată 
pe temelii noui

In ziua de Duminică ll Mar tie, zeci de camioane încărcate de 
oameni se îndreptau din centrele ii dintnale spre toate satee Județului 
nostru: erau echipele de îndrumă 
pe saniiare și cultura e, care sub 
tafea și ajutorul frățesc al m.incito 
tate cătune.

Era o concretizare a grijei pe 
pentru țărănimea săracă, grija de 
alegeri, grija de a o scoate din 
ariuiiaiă de regmturje t e ut .

Reporterii ziarului nosțiu au 
contactul lor cu real tățile de 
colectiv.

Așa se întărește alianța dintre 
muncitorii de<a orașe și 

piugărimea muncitoare
In ajunul deschiderii campaniei 

pentru însăniânțările de piimava ă 
mai multe echipe de muncitori pen
tru reparatul une telor agTÎ.ole s’au 
deplasat la sate, dintre care una în 
comuna Balata.

Ajunsă în sat, în câteva minute 
echipa și-a instalat în curtea unui 
gospodar atelierul flotant compus 
din foaie de suflat, nicovala, toci 
lă și sculele necesare penlru repa
ratul uneltelor și lucru a început.

Plugarii — anunțați din ajun — 
au venit cu multă dragoste și în
credere cu unelte e stricate la re
parat, bucuroși că în această cam

tori, echipe de reparat unelte eclii 
steagul F.D.P. du e.ut lumina, sâna 
ri|or de a ora- e în cele mai indepăr 

f
guiirnul poporu'ui 

drum în noile 
in care a fost

care o poatla 
ai arăta adevăratul ei 
mizeria și întunerccui

î.l 
pe

• '/

soțit unele din a e te 
teren s’a născut

echipe și din 
aicd reportaj

„lată așa se adâncește alianța 
dintre pjugârimea mundtoaie și imn 
citor i de a orașe, ajmându ne unii 
pe alții cu cele iie.c-. re ni ic cil noa
stre’’.

Până seara echipa a inum.it in 
tens ascuțind tiare de plug, securi, 
sape, și repar md unelte mai mici, 
Pentru reparațiile mai inaii pugarii 
au fost îndrumați ia vina la De. a, 
unde atei.ere specia’c le slau la dis 

de

panie electorala inundtohi viu î 1 
mijlocul lor pentru a le repara u 
nelte'e, spre deo ebire de alegeri
le din trecut când agenții ele.torali 
ai partidelor „istorice’’ inundau sate
le cu jiromisiuni demagogice și bu 
toae de țuică cu care își asigurau 
voturile .plugarilor,

„Dacă ei își sacrifică timpul li
ber venind in luijiocul nostru pen
tru a ne repara uneitele, d toria 
noas.ră este de a ne duce produsele 
noastre |a oraș spre a ușura apro 
vizionarea lor cu ce e trebuitoare 
hțanei, — spune plugarul D' ica Vil 
maș, în timp ce f.erul de plug ia 
fost ascuțit pentru a tăia brazda 
cât mai adâncă iu ogor.il care va 
aduce belșugul și bunăstarea po 
porului muncitor.’’

poziție, esc utândif-le orice fel 
reparații.

Dragostea șl prUcnia sincera 
s’a legat intre p'ujari și echipa 
muncitori în ca Irul a e tei acțiun', 
s’a manifestat ma cei ’ert la pe- 
tarea echipei pr 11 juiiiitele pline de 
căldură cu care p'agaiii și au arutat 
recunoștința și dorința de a fi vizi
tați cât inai des dp munciți ri. 
-------------------L -  ----------

(Continuare In pag. Iii: ț

ce 
de

Iste inca viu in miilea t ilr.ror 
cazul extraordinar al 1 ll mu|ui bu 
get di Stat, intoiin t de Akxau 
drini, 404111 mini-tru ai I in.ințil >r, 
înainte de ț re.u rea ,ue tui De, a.ta 
inent de i^tre tov. Va iii lua și 
care a fost respins <!<■ I mi de 
Parlament penii u. a pnatuia at t 
prin nesin. eritatea sa cât d prin 
lipsa oricărei-adeicnțe la piimipiile 
imperii ac al.- dcmo.ra.izar.i lui.

Așezat în așa fel încât cei ie mun 
cesc și | roduc tre|,u au să sil. orie 
greul, prin acope i ea imț ozi.clor in
directe, cu o legislație și te hnica 
fisca ă greoaie, de echilibrai tn ia 
pito ele sale, a c-t bu^et a | rlle 
juit t'âna la reforma nr inelar dn 
15 August 1947, o continua 1 rsl de 
lucru rotativelor Institutului de Emi
siune pentru acoperirea deli. ițelor 
Statului, provo ând o șire intrea 
gă de nemulțumiri in rândul ma 
rei masse de contriouabili nedrepți 
țiți de așezar a impozitelor, — el 
nepiilS’niTtf'ecWl rntTec ’fdnp!!' • -

Noi vrem ca pe șantierele de interes 
național, înfră{indu-se prin muncă și luptă 

tineretul muncitoresc, țărănesc, elevii și 
studenții, să făurească o puternică orga

nizație unică a întregului tineret al 
Republicii Populare Române

a spus tov. Gh. Florescu membru în C. C al P. M.R. 
secretar General al U. T. M.

BUCUREȘTI, 16 (Agerpres) — 
Eri după amiază s’a ținut in Piața 
Republicii din Capitală un mare 
meeting organizat de Uniunea Tine
retului Muncitoresc cu prilejul indii 
dorii campaniei: Un an de in-inJi 
și dc iuțită a Uniunii Tineretu.ui 
Muncitoresc in truntea tinerelului tn 
slujba p'oporului.

Piața era pavoazată cu mari por
trete ale lui Marx, Engels, Venin, 
Stalin și cu portretele tinerilor eroi 
ai clasei munc toarc române, Fi i- 
mon Sârbu și Vasile Roaită.

O mare mulțime de tineri dela 
organizațiile U.T.M., din toate în
treprinderile și instituțiile din Ca 
pitală purtând drapele și pancarde 
cu lățind, umpusirâ vasta piață 
cu mult înainte de 
tiugului.

Mectingul a fost 
Petre Dumitrescu, 
țenei Ilfov ă P.M.R., duț.» care a 
luat cuvântu1 tov. Ghțorghe tlore- 
scu, membrj în comitetul centra’ al 
Partidului Muncitoresc Român și -e 
cretar general al U.T.M. care a 
spus intre alte'e:

Noi suntem ob’șnu ți să muncim 
fără răgaz alun i când interesele po 
porului o cer. Suntem ob șn.iiți ca

începerea mec-

deschis de tov. 
secreta ul jude

1 lTW’M’KirWSlKT'.ICzB.KB.ElzB. 
schimbului de produse între sat și oraș

BUCUREȘTI, 16 /At- 
preș)). Iii cadrul acțiunii <le 
intensificare a schimbului din 
tre sat și oraș, IXCOOP a 
triims în ultimul timp înscRa 
nate cantități de mărfuri și

produse industriale la sate.
Se precizează că între t Ia 

nuarie și 12 Martie, au fost 
distribuite 5.079^225 m. pân 
zeturi și 2.125.000 kg. sodă, 
în afară de alte mari cânii 
tați de mărfuri variate. .

m .J.i.it» J '.«tui 1 nț oitarit tur . 
venit un om de lapacitauk tov. 
Vasi|e 1 uca, când au fo-t iua'e 
masuri de îndreptare a moș
(' llu-l

l’ru - dccje 1 po'iii, 4 finală « lij 
XJc landnni unt iasă numai »m 

p< 1 din pubii.a finan.,ară de care 
.'.1 uzat in tari noa.-tr.i, de S* tuli,

Rilirma monetara din 1947, a 
iramt iu-a un drum noUj categorii" 
deții nea ire t> de, în întreg an 
samblul e.Gnomici românești o (» 
lilică fiiianj. r.i Jiiutoa-j, in foosil 
întregului popor și nu in favoarea 
unei clij di imbogaț ț , iar dacă 
iu trecut erau ■ .ițiți de ț-iili ta 
xelor către S'.at, azi unt ob igați 
-a onr.buc i Ji la a oper.rca chel 
tuic|i'.cr sale, o piTti.a de stjipire 
a evaz: mlsmului fiscal, ț ru ticăia 
ani ,-i ani <1 zic- de miri aface 
riști - |,: I ti a de pe u.ana că 
r- l.i. iu < ea de a dou.i etip.i a . 
p)i- aru -u> iiiuC|-ind dela I No 
*-rnț t e 1947. de K-re tir Vidle 
Lu a Slau o|,ț ’iut siu. i-e. ec no 
mia noastră naționala ri-imțmdj-.e 
tav. rabiT.

Așa a fost justa ac<r-arc și con 
trol al iredi.cl.r țrentru finanțare, 
indu- ri inie nin e i .ale ..co da 
te țăran.mii mun-ioa c și mi iloi 
niesir a i și a otdarca de cn ji e ef- 
tine a e tora.

I’cr.iind pe di unul a estor nia uri. 
guvernul no-tru popu'ar și a tt

I. Rusneac

(Continuare in pag. IV-a)

MARI ÎNLESNIRI 
acordate de Ministerul Industriei și Comerțului 
în

sărbătorile noastre să !e dn tim' prin 
muncă și cântec. De aceea împlini
rea unui an de la înființarea Uni
unii Tineretului Muncitoresc a fast 
întâmpinată în întreaga țară cu o 
uria-â campan'e de muncă pe yn- 
ticrele de reconstrucție.

In ințer.alu! de țjmp dela 2 Fe
bruarie la 15 Martie 1948, aproape* 
100.000 tineri au lucrat l.OOO.OOo 
or de munca voluntară și au reali
zat lucrări care ați adus Statului 
economii de pe te 100.000.000 lei.

Nul vrem ca pa șantierele de 
interes național, infrfițindu se prin 
muncă și luptă, tineretul munci- 
toresc țărănesc, elevii și studen
ții, să făurească o organizație u-

(Continuare in pag. III a)

in corpul ziarului

0 pagină 
pentru tineret

I

vederea realizării planului de însămânțări
Cerealele de sămânță vor fi distribuite la prețul cu care 

s’au colectat
Se pot face angajări de muncitori zileri prin bună învoială
O serie de terenuri proprietatea Statului vor fi atribuite spre 

folosință celor care le pot munci
BUCUREȘTI. 16 (Ager- 

pres). Ministerul Industriei și 
Comerțului a dat eri două im
portante decizii prin care se 
aduc mari înlesniri în vede
rea real'zării planului de în- 
sămânțări.

Prima decizie prevede că 
prețurile cu care se distribuc 
agricultorilor in actuala cam
panie agricolă de însămânță- 
ri grâul de primăvară, orzul 
și ovăzul de sămânță, va fi 
acelaș cu prețul cu cate s’au 
colectat cerealele de mai sus, 
adică:
— grâul, cu
— orzul cu
— ovăzul cu

Plata cerealelor de sămân-

țâ de mai sus se va face 
in bani la primirea lor, de că 
tre cei care au posibilități 
de plată, sau se va restitui a- 
ceeaș cantitate la recoltă, 
sporită vu 3 la sută, de către 
cei ce n’au posibilități imedia 
te de plată.

5,60 lei kg.
4,70 lei kg.
5>3° 1C1 kK-

A dona decizie prevede ca 
proprietarii agricoli cu întin 
deri de pământ ce depășesc 
posibilitățile lor de mugea și 
ale familiilor lor, pot angaja 
în anul agricol i948,mt aei 
tori agricoli zileri cui plata 
prin bună învoială în natură 
sau în băni.

*
O altă" decizie a Min isterii

lui Agriculturii și Donten i 
lor, prevede că terenurile a- 
gncolo proprietatea Șcatulm 
ce n au fost cuprinse în uni 
tați de exploatare agricolă de 
către REz\ZIM,vor fi atribui 
te in iolosința pe anul agricol 
1948, de către comitetele go
spodărești comunale împieu 
11a cu șeful ocolului agricol 
respectiv, în conformitate Cu 
instrucțiunile Ministerului A- 
griculturii, celor care le po, 
munci.

Atribuirea în folosință a a- 
cestor terenuri, se va efectua 
imediat pentru a nu impiedo 
ca realizarea planului de cui 
tură.

f

inum.it
ogor.il
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In întâmpinarea alegerilor
Sanerelul întemsîlacâ 

munca vdunlara
«le reccnslruc|«e

Cinciș. Tineretul din Cin 
ciș a lucrat voluntar la să 
parca unui șanț pe marginea 
șoselei in lungime de ioo m. 
curățitul și 40 pomi.

Nandru. Tineretul dm sat 
a muncit volutar pentru sprr 
gerca a 5 m. c., piatră țicntiu 
repaiarea șoselei, pe < ire a 
și împrăștiat-o pe șosea.

Glielar. Echipi dej tineri 
muncitori a lucrat voluntar 
ia încărcarea a 48 tone mine
reu în vagoane.

Plopi. Tineretul di» Plopi 
a muncit, voluntar pentru re 
facerea unui atelier dc fie
rărie necesar reparării urni 
telor agricole.

Cuieș. In corn. ( uieș, ti 
neretul a mun/rit voluntar 
pentru curățirea pașunei de 
mărăcini, unde a prestat 700 
orc voluntare dc muncă.

Vorța. Tineretul din corn. 
A’orța a muncit voluntar pen 

1 rn săparea șanțurilor de pc 
marginea șoselei, în lungime 
de 2 km.

Manifestul Program al I 1 
Democrației Populare și pio 
eclttl de Constituite al Repu
blicii Populare Române e’a 
bora! dc F. D. P., a prile
juit tineretului din județul no 
stru o mare bucurie, un nu 
re imbold în munca sa pen
tru binele obștesc, pentru re 
construcția țării.

De preiutimlcni, primim 
scrisori și Corespondențe care 
ne vestesc că tineretul în 
tâmpină alegerile ce ne /or 
aduce o Constituție cu adevă
rat democratică, prin muncă 
voluntară pentru propășirea 
patriei noastre.

Răcăștja. Un grup de ti 
neri au lucrat voluntar la ca
riera dc piatră a I. M. S- im 
de a făcut 4 m. c., <.le piatră 
pentru repararea șoselei din 
sat.

Peștișul Mare U. T. M,-i 
știi din localitate au munci: 
voluntar pentru curățirea a 
70 pomi de pe marginea șose 
lei, deasemenea au reparat 
baia comunală. •

Iu munco
școlăresc, dtm <Deva 

voluntara
Duminică, 14 Martie a. c. 

brigăzile de reconstrucție c.v 
la Lic. Fete, Lic. Decebal 
și Șc. Normală, în total pe 
ste 150 tineri, au muncit v<> 
luntar la canalul dintre Cer 
na și Mureș, ce se coiistrue 
ște pentru evitarea .inundații
lor în caz de ploi torențiale, 
prestând 500 ore ore de mnn 
că voluntară.

Este de remarcat faptul ca 
de data aceasta elevele de
la Lic. de Fete din localitate 
au răspuns cu mare entuzi 
asm, venind în număr foarte 
mare-

In timpul muncii s’a eviden

31 zile MARTIE 1948
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1871.—Proolamarea Comunei din Parii.

Despre Comuna din Paris.
Principale Comunei sunt eterne 

și nu por fi distrase; atâta t m.X cât 
clasa mundioiire nu și va cucei li
bertatea, ele vor fi mereu pe ordi
nea de zi.

[MarxJ 
Priviți Comuna din Paris: a fost 

dictatura proletariatului.
w (Engels) 

Proletariatul european a învățat 
dela Comună să pună, în mod con
cret, prob'.emele revoluției socialiste.

.(Lenin) 
Republi.a Sovietică este ferma po

litică căutată și în sfârșit găsilă, 
în cadrul căreia trebue să se săvâr
șească eliberarea economică a pro 
!etar a.uui, biruin a de i. itivă a so
cialismului. Comuna din Paris a 
fost germenul acestei fo me. P..fe 
rea sovietică este desvojta.ea și de
săvârșirea ei.

.. (Stalin)

v-

i

țiat Magda Georgcta, prof. 
Popovici Eugenia, prof. La- 
zăr, Albu Doina, Dan Li di i, 
Zugravii Ana, Stoica Nora, 
Sartoris Alice, Simeria Mo
desta, Ghighelean Cornel, 
Bogdănescu Eftunie, Pârvu, 
Ion, Borzu Gh., Mugur Va i 
le, Bădulescu, Valne, etc..

•

Definitivarea comitetelor U. A. E. R. 
în școlile secundare din Deva 

In săptămâna trecută, ele
vii școlilor secundare din De 
va și-au definitivat comitete 
le Uniunii Asociațiilor de E- 
levi pc școli.

Astfel, la Lic. Industrial a 
fost ales următorul comiteri 
Maior Alex, E. Moțu, Barbu, 
E. Șulea, E. Muțoian.

Lic. Fete Ivan Zina, Weiss 
Magdalena, Zugravu Ana, Si 
meria Modesta,Wuianszky iu 
dita, Ionescu Lucia și Ca
prini Iudita.

Din lumea 
tineretului

I

— Tânărul stahanovist Pa 
vel Bâcov, cel mai bun strun 
gar din uzina de mașini-und 
te din Moscova, a realizat 
în 2 ani, i2 norme anuale. 
Acest excelent stahanovist 
priemște zilnic zeci de seri 
sori din partea tinerilor Uniu 
nii Sovietice, prin care cer 
să li se împărtășească expe 
riența, iar sute de cetățeni 
îl felicită pentru succesele ob
ținute. »

Deschiderea cursurilor 
seTiei a doua a scoa- 
lei de cadre U. T. M.

la Hațeg
întruna din zilele trecute, 

a avut loc la sediul organiza 
țici U. T. M- din Il ițeg, 
deschiderea cursurilor seri'. 1 
a doua a școalei de cadre.

Diipă cuvântul inagural, ro 
stil de tov. Weil Dczideriu, sc 
cretarul de plasă al U. T. 
M.-ulni, to\. lector Moise Ciu 
ra a prelucrat statutul l q 
M..

Cursurile acestei școli su^i 
urmate de 40 elevi, dornici 
să-și ridi< c nivelul cultural și 
politic.

Condus de marele Tito — călit îu lupta contra 
fascismului și de eliberare națională

TINERETUL IUGOSLAV 
își făurește o patrie bogată și puternică

Dacă Jugoslavia, pr elena și ve 
cina noastră din Sad-Vest nea ser
vit ca exeinplij de ero sm îu lupta 
popoar-cor coutra fascismului, astăzi 
ne dă un măreț exemplu de refa 
cere și reconstrucție cu 
proprii. Asia-i, 
a întregului nopor, Jugoslavia re 
naște dia cenu,ă și r.ntiă mai pli 
nă de viață, mai fericita.

In această nțâreață opera de re 
facere, t ne.etul acestei țări, a avut 
și va avea «i deacum îna nte un rol 
de impur.au a cap ta ă. Lupta du â 
de tiiHretu'i jugos av împotriva co 
trop'torilor liitle iș i, a fost conți 
nuată — după distragerea ace tora 
— cu un iureș de nedes.ris îrt refa
cerea și rceonstru ția ță Li sale.

Și finiri .ul jugos av sc poate mân 
dri până acum cu rea.iză 1 pe care 
tineretul a tor popea, e, tu conăiți 
uni la fel de grele nu le-a pu.ut 
realtza.

Tineretul jugos av a construit p'nă) 
acum orașul uzină Zeljeznlc, două 
linii de ca’c ferată, Srmac Sirajeeo

mijloace
ptiu munca d.îrză

re

Lic. Deccbal;Valentin A., 
Maghar L., Albu D., Raxlu- 
lescu Gh., Gobes F., Iljrsch 
T., și Bădulescu I.

Șc. Normală: Raliu Ion, 
Lungu Constantin, Filimon 
S-, Josan A. și Ileasă V.

După definitivarea comite 
telor pe școli, s’a luat în dis
cuție alegerea comitetului Ju 
dețean al Asociației, ce va 
fi constituit in curând.

Deasemenea s au desemnat 
delegații din partea fiecărei 
școli, ce vor participa la con 
greșul pe țară al lT. A. E. R, 
ce va avea loc în ziua de 20 
Martie a. c., la București.

Emisiune de timbre poștale cu 
ocazia împlinirii unui an 
dela infințarea U. T. M.

La 
c„

data de. 15 Martie a. 
cu ocazia împlinirii unui 

an dela înființarea Uniunii 
Tineretului Muncitoresc, P. 
T. Ț. a pus în circulație o 
emisiune de timbre poștale 
speciale.

Emisiunea este compusă

Pentru a-și asigura un viitor fericit

va trebui să lupte pentru victoria 
Frontului Democratei Populare în alegeri

La 28 Martie poporul no 
stru este chemat să-'L ah tga 
reprezentanții săi în Marea 
Adunare Națională. Aceste a 
legeri sunt de o importanța 
covârșitoare, pentru că cei 
aleși vor form 1 pu numai un 
parlament legislativ, oareca
re, ci, Marea Adunare Națio 
nală, chemata să dea țJnii 
o nouă Constituție, ce va con 
sfinți marile cuceriri econo-

timp l-J-17 —• 
menirea de a 
economice $ 
de a inlări

de 1-17 km. și Barșco-Banovid de 
92 km. un pod p<Lte Dunăre ce a 
a fost distrus de bit.eriști, uumeroa 
se orașe și sate distru.e de ur^ia 
războiului au fost iec.n,tiuit- și 
multe alte likr.iri dc mare impor 
tanță națională.

Acum Jugosța.ia are un p'.an ci.i 
cinai pe per oaua de 
1951. Acest plan are 
pune capăt înapoierii 
tectonice, din trecut, 
economia defensivă naț.onaă, de a 
asigura dezvoltarea producției indus 
tr.ale și agricole, și de a stabili 
condiții de via[ă md bune pentr.i 
în.reg poporul jugos a.-.

In aceasta luptă pentru iniaptuirea 
primului p an c.nc n 1, tineretul e te 
pretutindeni, in frunte.

Una din probleme e u țion 1 ale 
Jugoslaviei este prob ema alfabetiza 
rii massețor, Ure.ele c<-n..ip.i de via- 
ță dma.nte de război în care popo 
rul jugoslav a fost ț.nut de monar
hie și exploatator., s’a so.dat cu 
considerabila proporție de 6 la 
sută analfabeți din tota ui populației. 
Acum, după eliberare dc sub fas- 
cism și monarhie, cupă instau.area 
regimului popu ar, po.xirul a decla 
rat adevărat război anal.abetismu ui. 
In prezent, în Jugoslavia sunt 500 09 
școli de analfabeți.

In afară de învățătorii școaleior 
primare ce au ca sarcină această mă
reață operă, tineretul j igos av con
tribuie în mare înărnră la a.fabeti- 
zarea masselor, creind astfel între
gului poper putlp.a de ași în u 1 
știința și cultura.

Vedem astfel uriașa luplă dusă de 
tineretul a.estei țări pe țoale tă.â 
murile. (

Călit în lupta contra fascismului 
și de eliberare naționa ă, condus de 
iubitul și marele său conducător, 
Mareșalul Tito, tne.et.l j. gosiav și 
făurește o patrie bogată și jiulerni- 
că, ce va șț. — 
popoare pașnic 
frunte cu U. R. 
pacea lu.nii,

Noi, tineretul 
rnăm exemplul 
Jugoslav.

allturi de celelite 
democratice în 
S. —. să apere

ș*
s.

România să ur-din
măreț al tineretului

M. Ledeveanu

a

din cinci valori și anume;
2 + 2 albastru, reprezintând 
munca tineretului în fabrici,
3 + 3 verde reprezentând 
munca tineretului pe ogoare, 
8-18, reprezentând portre
tul lui Filimon Sârbu și 12 ț- 
12 reprezentând poșta aeriană. 

I
I
I

i

mice și politice ale democra
ției noastre populare și va 
deschide calea spre noul ( u 
feriri in int<țresui masă-elor 
muncitoare.

In trecut, regimurile reac 
ționaro nioșier<-7tj țineau tine
retul departe de viața țxiliti 
că, pentruca el să rtu poată 
lua o poziție față de mârșăve 
mile pe care aceste regimuri 
le comiteau, pentru a 1 ține în 
Întuneric pentru al putea cx 
ploaia mai ușor, spre a l îm
pinge spre fascism, spre răz
boi. sțpre moarte.

In regimul de democrație 
populară, tineretul nu numai 
1 a are posibilitatea să și ara
ți- doleanțele care sunt rezol 
vat< favorabil în cea nij.i ma
rc măsură, — nu numai că j 
s'au dat drepturi și libertăți 
|X)litice, dar este chemat -A 
le și exercite, să participe e 
t'.ctiv la viața politică, sA a- 
leagă și să fie ales, tineretul 
având reprezentanții săi, can 
didați pe listele F. D. p

l rontul Democrației Popa 
la.ro — spâne M iniL* tul-Lro 
gram al F. D. I’. — nu va 
cruța nici un efort p-_-ntiu a 
a-xgura tineretul ai mal
bune Condiții materi ile și c il 
turale, spre a-și croi un drum 
sigur sprc un vi.tor fericit.

Aceasta implică tini retului 
sarcini deosebite. <

Chemat să și spună cu. in
tui. tineretul va trebui să șt>e 
cui să acoide încrederea sa, 
va trebui să știe să lupte pen 
tru victoria forțelor drtnocra 
tice, așa cum a știut să fău 
rească o Agnita-Botorca, un 
Ceanul Mare, Manii, ctc., 
realizări cari au uimit un po 
por întreg și au aprins ela.iui 
de muncă voluntară al sute 
lor dc mii de tineri, in opera 
dc reconstrucție a țară

Tineretul nostru trebuie să 
întâmpine alegerilr de acum 
prin continuarea și inien. ifI 
‘area efortului în bătălia peri 
tru reconstrucția țării, p.in 
muncă de îndrumare și nio 
bilizare a masselor populare 
în jurul Frontului Demociați 
ei Populare.

El trebuie să fie în fruntea 
acțiunilor de voluntariat in 
muncă de interes obștesc, să 
fie punte de întărire a alia>> 
ței și prieteniei dintre munci 
ton și țărani.

Alegerile din iSj Martie, 
vor trebui să găsească tine 
retul cu o producție mai ridi
cată, cu multe realizări dc in 
teres obștesc, cu mai multă 
mobilizare făcută - - toate 
acestea împletite cu 
rîrea de a 
toria Frontului 
Populare.

hotă 
asigura vie- 
Democrației

I BUDA

Executăm ștampile 
in cauciuc și zinc

Adrea țț rț |a .dm țț» Z ri Noi
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3ZORI NOI

Echipele Frontului democrației Populare 
cutreeru Județul

(Urmare din pag. I-«)

Vreau să mă fac sănătoasă 
pentru ca în ziua akgerilor 

să pot merge la votare
Alături de echipe c de reparat u 

nelte, ru.tur.de ți îndrumători, a i 
plecat la (ară ți echipele sanitare, 
pentru a veni in ajutorul săteni.or 
bolnavi, laiă posibilități materiale 
de a consulta \re un medie.

In co.nuna Le.n c, echipa sanitară, 
compusă din d. Dr. Moza 1., D ra 
Ureche, soră infirmic ă au inirepiins 
o serioasă a ț une sanitară, vizitând 
un număr de 24 familii.

Femei cu copii în brațe, cu buzele 
.arse de febră, bărbați ți moșnegi', 
așteptau cu in radere vizita do torn 
lui, ascultând cu atent e s aturile l i.

Datca Raf ii — vrei sa se faca 
ueapirat bine in ce.e 10 zile ur 
mătoare, pentru a în ziua alegeri or 
să poată merge l a urne e de votare, 
iar după conm'.tația fă.ulă, bătrâni 
Matei Victor.a, ne spu.ie:

,,Maică! ți mai îna nte au fost 
multi bolnavi în comuna noa tră, 
s’au prăpădit însă. D n lipsă de 
bani nu putea n să mergem la nici 
un doctor. Ehe! dar atunci nu era 
guvernul a:e-ta, erau gu.erne'e cio 
coilor cărora nu le jrăsa de soarta- 
noastra a săracilor''’.

,,Acum nu ne mai temem — spu
ne Necsa lom — guvernul acesta 
ne sprijină în orice împrejurare. Ță 
rănii nu mai sunt amenințați să 
moară de foame. Muncitorii via să 
ne repare unelte e, doctorii viu să 
ne redea ma icii atun i ca id suntem 
bolnavi, pă nânt ni s’a dat să mun
cim, iar produsul este al nostru ți 
nu al moțieruhii. Deaceia noi toți

Forța de redresare a producției este în 
continuă creștere sub regimul 
democrației populare

BUCUREȘTI, 16 (Ager- 
preș)). Ziarele de azi publică 
în continuare Importante gra 
fice privind mărirea producți 
ei noastre. Astfel, în dome
niul materialelor de construc 
ție se arată că' la ciment dela 
o medie lunară de 17.829 | 
în 1945, s a ajuns la o nie- | 
i ■ die lunară de 35.115 to 
ne în 1948.

Deasemțni se arată crește

Pentru legături mai strânse și 
Cunoaștere reciproca

Pe lângă A.R.L.U.S. a luat ființă
secția „învățământ11 Meetingu! dela„Progresul"

nlca a întregului tineret al Repu
blicii Populare Române.

Nu ne mai despart multe zile și 
la 28 Martie vom li chemați sa ne 
spunem cuvântul a=upra dremumi pe 
care vrein ca țara noa t.ă (ă pă
șească înainte.

Mu.ți tineri care au imp init vâr
sta de 20 ani vor pă i pentrii prima 
oară [a vot. Garanț.a tutui or întap- 
tuiplor viitoare, gatanția drcpt-iiLo^ 
noi care ne vor .i acordate nouă ti- 
n«etuu:, pr n noua con fiiu ie 'drep 
tul de vot dela 18 ani Im sus, drep
tul la mun.ă) ne este făurit prta •- 
ceasta constituție.

înțelegem să întâmpinăm victoria
I rontuțui Democrației Popu a. e in 
a.egcr. prmti’un e o ț in oruat in 
mumă, pregătindn-ne pentru șan
tierele naț.onaîe, unde vom ti pre- 
zenți cu zecile de m.i.

După salutul lui G. Robroze, vi
te, re edinte.e t neretu ui popular cin 
Bulgaria, a vorbit tov. Gheorgbe 
Vastiichi, niini.trul Educației Națio, 
nale, care după cea fa.ut o eoni-’ 
parație intre constituțdie de până 
mai eri și noua constituție care va 
garanta drepturile oameni or muncii 
manuale și intelectuale, a arătat că 
este o dator e de onoare a oricărui 
UTM-ist de a popular ză și lam .ri 
in cercuri largi proeetul noii con ti- 
iuții.

După ce a subliniat că în noua 
constituție tineretul mun .toresc va 
avea însiris dreptul Ia învățătură, 
tov. Gheorguc Vasipchi a ară at <4 
guvernul vrea să creeze tine. etuluî a 
tinere,e fericită, deshizândui largi 
perspective ma.er a.e și mora!e, vrea 
ca tinerelul no tru să albe posibi i.a 
tea să considere munca ca o onoare^ 
să-si dea seama că munca înnobi
lează pe om.

După aceea, s’a cetit o moțiune 
de către tov. Petre Duni’.rescu ia 
care tineretul muncitoresc îșl ia an<‘ 
gajamenlul să du ă mai depar>e cu 
hotărire munca și lupta pentru con 
sondarea și desvoltarca regi.iului 

! democratic pentru înălțarea patriei.

Printr’o hotărâre a C.C.—A.R.L. 
U.S., pe lângă această Organizație 
va lua ființă seuț a învățământ, în 
care se vor încadra atât ele.ii cât 
ți profesorii șco.i or dc ori ce gra 1.

In acest scop, a avut loc in ziua 
de 15 Mart, a.?., în sala Cinemito 
grafului „Prog.eu”, un ma e me- 
cting — fest’val Ia care au țartici al 
toți elevii, e'evele ți profesorii țco 
iilor din localitate.

In cadrul acestui meeting d. A. 
Bosie, Se retarul general al Fil.a ei 
A.R.L.U.S. Deva Hune loara a cr t 4 
nece i a ea crec-r i acestei secții prin 
care t neretul studios dea noi, va 
cunoaște realizări e din U R S.S ți 
va avea o mai strânsă legătură cu 
tineri comsomo'ițti. Această cuno.( 
fere care va fi re.-ip.o ă, va suda'și 
mai mult pr etenia Româno Sovie- 
tica. Tot odată, elevii de aic:, vor 
avea mereu în fată înalte e excmp'e 
de muncă și pa.rioiism ale tinerctu 
lui sovietic.

Au mai luat apoi cuvântul d. prafj 
i. Popa, președ n e e secției 1 \ ăță- 
mânt iar O. Săvulescu a verbit din 
partea elevilor. 

vom sprijini în alegeri F.D.P. ca e 
ne asigură pr 11 Constituție drepții 
rile noastre”.

La plecarea echipei sanitare, ță
ranii pluti de recunoștință întind 
mâna celor ce p eacă fără a uita 
că prezența medicilor in mijlocul 
plugărjmii se da orețte numai șl nu 
mai interesului pe care 11 poartă gu
vernul a.tual țâțânilor sara I.

Noi votăm cu cei ce ne lumi 
nează: votăm cu Soarele
Echipa cultura a a U.T..M ului a 

ajuns în satul Buruene. Am mers la 
primărie unde era o sa ă mare ți. era| 
insatlata ți o scenă. De înjati ce 
au văzut că am sosit, țăr m i au în- 
ceput să v nă în pâ’c'.ri spre noi. 
Sau apropiat la început sfio,i d .r 
repede neam prins la vorbă. „S.nt 
frați de ai jao;tri dela ora;” — a 
spus tânărul P. Tarța sunt ti
neri muncitori ți elevi.

întrebările au început să curgă, 
dintr'o parte și a|ta, s ’au înfiripat 
discuții prietenești într’o atmosferă 
de voie bună.

Am îuceput apoi programul corn 
pus din coruri și poez i, program 
care a stârnit uu val de sl npatie 
din pai .ea țăranilor și ropote de a 
plauze, „De acum - spunea ț ri
nul Tudor loan — nu mai e ca 
in trecut când numai cei cu bani 
puteau să vadă tiatru. Frații noștri 
dc]a oraș, vin să ne arate și nouă 
lucruri frumoase care să ne lumi.ie 
ze”. . .

Calde'e jnulumir care ne au fot 
aduse de primarul comunei la sfâr
șitul programu'ui iu au mișcat pe 
toți, ,.Noi — a spus el ca închecre 
— știm deja de mult cu cincf trebue 
să votam, vom vo a cu so rele, cu

rea producției cu un înseni
nat procentaj de tone ]a sodă 
caustică, soda calcinată, soda 
cristalizată și acidul sulfuric, 
subliniindu-se că în!' vreme 
cela petrol în 1938 consumul 
pe cap de locuitor era de 8 
kg. anual, în 1947, a atins, 
9,3 kg. anual, ceea ce dove 
dește forța de redresare a pro 
ducției noastre^su'^ regimul 
democrației populare.

Meetingul — care s'a desfășurat 
într’o atmosferă entuziastă — a fost! 
urmat de un reuțit program arti. 
tic, executat de elevii și e evede li
ceelor din local tate, care -i au nt’.rJ- 
testat senii nen e’.e lor de prietenie 
și simpatic față de U.R3.S. marea 
noastră aliată de a Risărlt.

ANUNȚ
Poliția de Reședință-Dc-. a, 

aduce la cunoștință celor in
teresați, că în ziua de 11 A- 
prile a- c., se va ține la si 
biu (Inspectoratul ’ Regional 
de Poliție) un concurs de ad 
mitere pentru ocuparea prin 
numire a posturilor vacante 
de comisari ajutori și agenți 
de poliție din serviciile ex 
terioarc ale Direcțiunii Ge
nerale a Poliției.

Informațiuni detailate se 
pot primi de Serv. Persona
lului Poliției Deva-

nostru
F.D..P. care ne aduce numai bi
nele șl caută pe toate căile să ne 
lumineze,

încetul cu încetul timpul a trecut 
si a sosit vremea plecării. La des 
părțire toți vo.au ă dea inAna cu 
noi: o mână califi ți sine ră.

„Veniți ți Duiniiie. u viitoare! ’ am' 
auzit noi o mulțime de vo i s ri 
gând, înăbu,ite de duduitul ca lo 
nului care pornea. ,,D um buni No 
roc buni’” strigau plugaiil f uturând 
batistele în timp ie noi ne ind păr 
tam în fuga majnii.

Toate forțele în sprijinul
Frontului Democrației Populare 

Să facem din operele noastre arme eficace 
de luptă împotriva tuturor ce mai încearcă să 
înfrâneze mersul înainte al Țării —Un vibrant 
apel al fruntașilor artei și scrisului românesc

BUCUREȘTI, 16 (Agerpres) — 
Fruntașii artei ți seri ,u ui române,1 
au semnat un ap< în circ se spun 
între altele:

Este de datoria noastră să mobi 
lizăm toate energie ’n lupta pentru 
victor a în alegeri a Frcntu ii Dcmo-ț 
crațlei Popu are. Numai așa 11c vom 
împlini datoria J față de popor și 
față de artă, față de Lteratura și 
publiciști.a roiiăn a,ia. Căci numai 
programul Frotitu ui Democrației P 
pulare și proeetul noi constituții 
pot asigura ți vor asigura noi si, mi 
nunate posibilități de dcsvo tare, de 
creație art'sticl ți liteia ă. As fel, 
se deschid dramurile de u inei valo 
rificări a eio/tu.llor ce.toarc.

Prin victo ia F. D. P în alegeri ne voi asigura 
o viață liberă, independentă și fericită

Chemarea Federației Naționale 
a Tmaratu'ui Democrat din R. P. R.
In vederea alegerilor ce vor avea 

loc la 28 Martie a.c., Federația 
Națională a Țincretu ui Democrat 
din România, a lansat o chemare 
către întreg tinerelul din țara noa 
stră.

După ce arata ca România a 
fost adusă pe drumul democrației 
populare pr n lupta poporului inun 
citor ți că numai F. D. I’. dă 
putință tineretului de a se desvolta 
chemarea continuă:

Tineri și tinere,
In proeetul dc Constituție propus 

de Frontul Democrației Popu.are se 
spune că:

„In Republica Popu'arâ Română, 
Î11.r. aga putere de Stat emană dela 
Popor și aparține Po,.orului”.

Caracterul popu ar al Republ cei 
noas.re este che-ă,ia unui viit r de 
lumină ri prosper tate care asigură 
tineretului imense po-ibiități de a 
firmare.

Frontul Democrației Populare va 
înfăptui reforma democra ică a învă-. 
țământu ui, care va deschide tinere 
tului, drumul larg spre culmile ști 
inței și un lo: dc cinste în desvol- 
tarea țării. P^in mjnca și lupta po
porului muncitor sub cond .ce ea 
Frontului Demo.rației Popu are, Re 
publi a Popu ară Româna va dee ni 
o puternică țară inJu.triali, cu o 
agricultură înf or toa e.

Tineri muncitori ți mun itoare.
Inmulț ți între erl e în produ ție 

măriți produ.ti.itatea muncii, eco 
noinisiți cât mai mult m t r a pri
mă îngr j ți unea ta voa tra de mun
ca. Inca-frați-vă în num ă. Incadra- 
ți-vă în munca voluntară pe marile

Cetiți și răspândiți ziarul 
,,Zori IWoi

Acordarea deplinei libertăți de vânzare 
a unor produse agricole, este urmarea 

firească a desfășurării 
situației noastre economice

— scrie SLANTEIA —

BUCUREȘTI, 16 (Agir,res)
Recentele decizii a e Mini-teruiui In 
dustriei și Comerțului menite unei 
aprovizionări mai lemkioa.e a po 
puiațicl de a cra?e prin acordarea 
libertății depline de vânzare a unor 
produse agricole, simt comentate de 
ziarul Scânteia apărut azi, intr’un 
articol intitu'at: „Produse agricol 
libere la vânzare”.

Insistând asupra faptului că ace te

I11 continuare, apelul spune:
Să facem din operele noastre a ine 

eficace de luptă î.npotr va tuturor e 
mai Incear ă să tragă înapoi sau să 
înfrâneze mersul înainte al ță ii.

Se apropie ziua de 28 M.irtie, 
ziua unei noi șl mari bătălii în js 
tor.a poporu.ul român, ziua bi'a 
llel pentru triumful Frontului De
mocrației Populare în aleg ri, pent u 
infăptur-a constituției, a adevăratei 
libertăți și a drepturi or g rant le, 
care este pentru noi și băt 1 a p i.t ii 
asigurarea perspe tne or In desvol- 
tare a creației liteiarc și artistice.

Să ne facem dator a Toate for 
te|e în spr jinul Frontului Draio 
crației Populare, 

șantiere naționale dovediți că sun 
teți in.raJevar frunta.i în lupta în 
treguțui tineret.

Tineri, săteni și sătence.
Asigurați prin mum a voastră in 

deplinirca campaniei de însămânțăii. 
Angajați-vă în număr cât mai mire 
în munca br găzilor vo untare de re 
construcț e. De.na.c .ț agenții reac- 
țiunii.

„Săptămâna mondială”’ va fi, 
sărbătorită în spiiitu! luptei împo
triva i.nperialismu ui, pentru pice 
trainica și democrație populară,' 
„Săptămâna mondiala” co n ide cu 
ultima săptămâ ă a campaniei a e 
gerilor. Ne vom îndepini cu atât 
mai b ne screm le ce le avem în 
,,Săptămână”’ noastră angajându-ne 
cu toată hotărîrca în lupta care să, a- 
du.ă victeria Frontului Demo radei 
Popu'.arc în a eger le dela 28 Mar
tie. Vom înttr in acest fel unita ea 
popor Iii ro iu Vom întări de.no 
crația populară, vom zdroj une firi
le agenturi.or imperiali te și vom 
asigura o vaă 1 bmă, independentă 
și fericită poporului nostru.

Noui repartizări de combustibil lichid 
întreprinderilor industriale din jud. Hunedoara

lotre 3 9 Martie a. c. Ministerul Indus'riel $1 Comerțului * 
(Scut urcoltoerele rapartzări de combustibil lichid iotreprlndeiilor 
industriale dl o j ’d. Hinedoara'

Dele raf. soc Sovrompetrol—Plol<|ti;
Uzinele I. M, S. Hunedoara—600 tone pflcnrM,
Uz* 1 ne e C. M C.-Cutfir—15 tone motorinA.
Uzinele .Aslra* O iști» —15 t«ne pAcurA.
Dela r»f. soc. „Distribuția"—PI leștț.
Uzin.le I. M S, H tn«doare —100 tone păcură.
Uz'nele C. M. C.-Cugir—45 tone combustibil sseclal ți 60 

tone păcură.

măguri nu se datoresc întâmplării, 
ele fiind urmarea iirrascA ■ desllșu- 
rarii situa,iei noa tre e.onon.ice, Iov. 

1 uder Sa viu, autorul articolului^ 
scr.e:

Azi oricine fi poate da scama că 
hotar rile Mini teru'ui Industriei șl 
Corner,ului nu sunt luate la întâm
plare. Ma-urile 1 late de tov. Oh. 
Gheorgh.u Dej cu pr.vire la liberta
tea vânzării unor pro tuse ag-icole 
sunt ur nări directe al- străduințelor 
plugarilor și vin direct in aj ito ul 
lor, in emili .u le să 1 vândă în cele 
mai bune condiduni | roiuse e, să și 
cuinpire unelte I v te e de parc au 
nevoc și -ați întărească gospodă
ria.

Declarațiile 
tov. Gh. F.orescu 

membru în C. C. al P. M. R. 
și secretar general al U.T.M, 

(Urmare din pag. I •»))

ru.tur.de


4 ZORI NOI

^VElWI>flEIWTElLE ZILEI
CONFERINȚA DELA PARIS 

a țărilor care au aderat la „planul Marshall" 
urmărește scopuri militare și politice

Comentariile p esei franceze
Prezența lui Tsaldaris provoacă o vie indignare.

PARIS, (Radio) Azi are 
loc deschiderea conlerinței 
celor 16 țări care au ad.esat 
la „planul Marshall’’. lnt a 
ga presă pariziană comentea 
zăacest fapt. Ziarull.iluinani 
tte”, organul Partidului Co 
munist Francez subliniază că 
această conferință a fost con 
vocată în scopul lărgirii pac 
tului militar încheiat la B u 
xelles. Conferința a fost con 
vocată pentru a se antrena ța 
rile Europei occidentale im 
preună cu Grecia lui Tsalda 
ris și Turcia, într’un bloc po 
litic și economic la dispoziția 
guvernului american.

Franctireur, i;i exprimă profunda 
sa indignare pentru prezența lui 
Tsaldaris la conlerință și spune că 
în timp ce în Grecia au Iod execuții 
și arestări în massă, Tsaldaris, graf.

Vaticanul ajută pe imperialiștii 
ațâțători la război

Declarațiile lui Palmiro Togliati Secretarul General a 
Partidului Comunist Italian

ROMA, 15 (Radio). Secre
tarul general al Partidului Co 
munist Italian Palmiro To- 
gliati, arată în ziarul UNITA 
că înaltele instituții ale Va
ticanului s'au confundat cu 
grupările conducătoare ale 
marelui capital-

A apărut
„Probleme economice" 

Nr. 2
A apărut numărul 2 al revistei 

„Probleme economice", care cup în
de, între altele: Gh. Gheorgiuu Dțej: 
„înfăptuiri și sarcini în domeniul e 
conomic"’ (Din raportul general po 
litic adresat primului Congres ai 
Partidului Muncitoresc Român).

Vasile Luca: „Perspective e des
chise de noul ac rd economic ro- 
mâno-sovietic’’ (Declarație făculă pre 
sei după semnarea noului acord).

Miron Constantinescu: „Lupta pen 
tru stabilizare" (II).

Chivu Stoica: „Evoluția transpor
turilor feroviare in 1947" precum și 
alte articole aemnate de: A. Golo- 
penția, Dr. D. C. Oeorgescu, ing. 
Al. Russu, prof. G. D Nenițescu, 
ing. Mircea Constantinescu, ing. V. 
Nica, arh. Pompiliu Macovei, A- 
lex, Olteanu, Dr. Condrea 6cailat șl 
B. Zaharescu.

Revista mai conține comentarii 
precum și următoarei rubrici: „Pre 
ocupări a.tualc în economia romă 
nească", , Legislația economică" 
„Statistica" „Invenții și inovații"

ZORI NOI 
primește mică și mare 
publicitate

Anunțurile se primesc la 
administrația ziaiului In 
localul Prefecturii 

și bine dispus, este oaspetele Pari
sului.

Parisien Libere scrie: „Proectele 
actuale depășesc siinp'a luare de ho 
tărîri asupra modulul de aplicare al 
ajutorului american. La Washington | 
se apreciază în mod favorabil extin- | 
derea conferinței dela Bruxe Ies",

„Propunerea Portugaliei, susținută 
de Irlanda, in sensul că Șpania să 
fie Incorporată fn planul Marshall, 
este semnificativă, — scrie ziarul.

Planul imperialiștilor americani 
de a transforma China într’o colonie 
a lor, va da faliment

Vicepreședintele Fcdertți 
ei Sindicale Mondiale și Pre
ședintele Uniunii Chineze a 
Muncitorilor, a adresat o pro 
clamație către muncitorii ch>

Acest fapt explică dece perso 
nulitățile conducătoare ae 
Vaticanului dau un ajutor a- 
tât de mare imperialiștilor a 
țâțători la război și dece Va 
ticanul luptă cu atâta violen 
ță împotriva mișcărilor po
pulare. 1 '

„Informațiuni economi, e" „Proble
me sovietice’ ’ „Expir.ența țarilor 
vecine" și „Econom a țari'or capi 
taliste".

- Salariații mai multor ho
teluri din Paris Care găzduesc 
delegații la conferința celor 
16 țări care au aderat la „pla 
nul Marshall' au anunțat că 
vor intra in grevă.

♦
— Confederația sindicate

lor din Triest a publicat o 
declarație prin care se înfie- 
reazăenergic poziția organiza 
țiilor sindicale întrunite Ia 
Londra pentru discutarea 
„planului Marshall".

— Locuitorii Stalingradu- 
lui au consacrat ziua lor li
beră de Duminid.il trecută 
pentru refacerea și înfrumu
sețarea orașului.

♦
— Tov. Ana Pauker, mi

nistrul Afacerilor Externe. a 
primit Luni in audiențe se
parate pe ambasadorul Polo 
niei în România Piotr Szi

200.000 mineri 
japonezi au declarat 

grevă
TOKIO, Ziarele anunță că după 

ruperea conversațiilor dintre Sindi 
catul Național al iipnier lor și admi
nistrația minelor, un număr de 14 
secțiuni ațe acestui sin ii at au de
clarat grevă, la care pa ti ipă apro 
xiinaiiv 2GO.COO de oameni.

Liga proprietarilor minelor de căr
buni a respins cererile minerilor peni 
tru nn salar minim necesar traiului. 
Ziarele anunță deasemenea că co
mitetul de grevă al lu rătorilor din 
industria electrică, a dat se* ții or sini 
dicatutui dispo/ițiuni să (ie gata 
pentru grevă dacă administrația niF 
dă curs cererilor lor.

nezi caic se găsesc sub do
minația Kuomintangului ce
rând să întreprindă o acțiune 
eficace împotriva regimului 
reacționar al lui Chang-Kay- 
Sek și a imperialiștilor ame 
ricani.

In urma creșterii neînce
tate a forțelor poporului chi
nez, suntem ferm convinși că 
regimul Kuomintangului se 
va prăbuși cu siguranță și < ă 
planul imperialiștilor ameți 
câni de a transfoima Chma 
într'o colonie a lor, va da 
faliment — încheie proclama 
ția.

In urma numeroaselor suc 
cese obținute de comuniști 
în alegerile sindicale din An 
glia, guvernul britanic ia mă
suri care contrazic în mod 
flagrant principiile democra 
tice de care laburiștii brita 
nici fac atâta caz.

Astfel, primul ministru _vt 
lee a declarat Luni că nici o persoană: 
cunoscută ca având legături 
cu Partidul Comunist, nu va 
mai putea ocupa vreo func 
țiune în Stat.

manski, pe ministrul Belgiei 
la București și pe ambasa
dorul Jugoslaviei Golubovici.

*

In prezența tov. Vasile Lu
ca, secretar al PMR și mini 
stru al Finanțelor, s a deschis 
Luni la Sf- Ghcorghe exno 
ziția centenarului 1848 din 
Ardeal- După aceasta a avut 
loc un mare meeting la care 
tov. Vasile Luca a vorbit de
spre evenimentele din 1848.

♦

— Secretarul generali al 
Partidului Comunist Cehoslo 
vac vorbind în cadrul unei 
conferințe regionale a deda 
rat că nu crede în război. El 
a decalrat că are această pă
rere cunoscând forța, puter
nică a democrațiilor popula
re în frunte cu puternica ta- ă 
a socialismului Uniunea So
vietică.

exercitată de imperialiștii americani 
pentru a influenta rezultatul 

alegerilor din Italia
Cercurile condu< ătoarc a 

mericane exercită o presiune 
fățișă asupra opiniilor italie 
ne pentru,a influența rezulta
tul alegerilor în favoarea p>r 
tidelor r< acționare.

Un purtător de cuvânt al 
departamentului de stat ame

Caracterul militar al
După conferința deda Brii 

xelles a celor 5 țări apusene 
participante la „planul Marș 
hali' presa belgiană recunoa 
ște caracterul militar al u- 
niunii țarilor apusene" și ia 
teresul Statelor Unite în for 
marea acestui bloc.

Comentatorul ziarului CE 
SOIRE respinge afirmația că 
Statele Unite riar avea un

Terenurile agricole
neînsămânțate până la 15

Aprilie vor fi atribuite celor cari le pot munci
BUCUREȘTI, 16 (Ager- 

preș)). Ministerul Agricultu 
ni și Domeniilor a dat o deci 
zie prin care, terenurile agii 
cole care la data de t5 Apri 
lie 1948, se va constata că 
n'au fost însămânțate» con 

0 politică fiscală așezată pe temelii noui

rican a declarat Luni ca aacă. 
alegerile din Italia vor fi câ 
știgate de Frontul Democrat 
Popular, nu mai poate li vor 
ba ca Statele Unite să nil 
acorde vreun ajutor popou 
lui italian.

„uniunii apusene1" 
inteies deosebit pentru cele 
ce se întâmplă in Euroțza.

(Urmare din pag. Ia)
biht ca o sarcină de vifor inflp- 
tuirca unei reforme fiscale dcmo.ra- 
tice care să aducă țârii „o po itică 
fiscală așezată pe temelii noui, pe 
principiul progre-irităț a după venit 
a impunerilor" (Gh. Gheorghiu Lle ) 
— o coniisiune luând deja în stud u 
înfăptuirea acestei reforme.

Aceasta înseamnă că prin progre- 
sivitatea impunerilor in raport cu 
veniturile contribuali ilor, rolul ini 
pozitelcr dirdete va fi precu'ipăni- 
tor, ina.se.e muncitoare ne mai «fiind 
obligate să supcr.e greul acoperiri 
impozitelor indirecte, sau, ci a te 
cuvinte, pr n noua a ez.are a impu
nerilor vor fi u urate sarcini c fis
cale a'e sal r aț |or, micilor agricil- 
tori, meseriașilor și inie eitualllor 
cu' venituri limi'ate, ace lea fiind 
suportate în primii rând de cei cu 
venituri mari.

Paralel cu pr.iicipiul progres) ității 
impuncr-lor, reforma luată în sarci
nă de forțele democratice va mai 
conține și o sire de alie nitsur? ca 
„degrevările fisca'e, simplii! area s 
sternului fisca', și reducerea număru
lui impozitelor" — măsuri care vor 
contribui și e e in mod coasid* rabil 
fa ușurarea sarcinilor fiscale a mi 
oilor contribuabil, precum și la 
scăderea prețurilor" — ttșa cum 
sună angajamentul luat în Manifes 
tul-Prograin de Frontul Democra
ției Populare.

Evident, că această chibzuită și 
democratică legiuire im hune coioa- 
rul unor cât mai precise prevederi 
a veniturilor. In această privință, ac
tele de pregăt re a reformei fiscale 
nu se mai bizuie pe obișnuitele lu
crări de b'rou ci pe cunoâstc ea și 
cer e a ea pe teren a 1 ea'ități or e 
coiiomiei noastre, — măsură — 
pentru prima dată folosită în viața 
noastră fisca’ă — la care mJ'Sa 
contribuabililor, diverse orginiziții 
și asociații fiind chemate ă și | r - 
zinte opinia. Desigur însă că aceste

In editorialul publicat cu 
privire la conferința dela 
Bruxelles ziarul DRaI’EA- 
L’X ROUGE scrie că blocul 
occidental este o armă poli
tică antisovietică <e e-t<- în 
dreptată deopotrivă și în con 
tra democrațiilor populare de 
către Statele Unite.

form planului, vor fi atribuite 
imediat in folosința p:- anul 
1948, de către comitetele go
spodărești comunale, jmpreu 
nă cu șeful ocolului agricol 
respectiv, celor care le pol 
munci.

opinii, consultări, vor trebui aă af 
ba la baza o dep ină și reală sin 
ceritate din partea acestora — rea 
lizându-sc in felul a esta lin climat 
de sinceritate și colaborare luai» 
intre fisc și contribuabil.

Pe ba a acestei reforme distribu 
irca capitole or bugetare va putea ft 
or entată spre îndeplinirea interese 
lor colective.

Cheltuielile Statului j re u.n și o 
bligații'e sale trebuise imp| nite din 
veniturile sa'e ordinare.

Trcbue du<ă o ^xilituă fisca'a de 
economii „care sa asigure Stitult» 
sume importau* pentru investițiuui 
și să contriLue la introducerea un*4 
noui repartizări a icni tuni național" 
— cum spunea tov. Gh. Gheorghiu- 
Dej la Congres» P.M.R. — pentru 
deschiderea drumului de desvo tare 
a economiei noa tre, s, re ri.icarea 
nivelu ui material a| masselor largi 
popule re.

Sănătatea publică va constitui de
sigur un alt capitol importa.it at 
vjitoare|or bugete întocmite pe haz* 
acestei reforme, ca și înălțarea cui 
turală a poporu'ui, acoperirea ne 
voilor reale ale armatei, etc..

Dar, realizarea acestei însemnate 
opere implică po. oru'ui român sar
cini tnari.

Trcbue distrusă din rădăcini orice 
înccr.are de împiedicare a in-ănato. 
șirii și desvoltă'ii democratice a fls 
calității noastre, trebuesc lovi.i toți 
cei ce ar mai voi să fa ă din im 
punerile fisca'e o sarcină grea pen 
tru cei ce muncesc — trebuesc. puși 
și pe mai departe in fruntea trebu
rilor pub'-ice oameni care s’au do 
vedit că șt u să lupte pentru curma
rea relelor suferite de po, • r.

E sar ina asigurării victoriei Fron 
tu|ui Democra,iei Po| u arc în alege- 
rile din 28 Martie a.c., trimiterii 
in Marea Adunare Naționala a oa 
menilor e;ii din popor, luptători 
pentru bi'ic.c țxiporului.

I. Rusneacs

Im> primarii Județului Hunedoara, Dara 1948.

Duminid.il
importa.it

