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MIȘCAREA SINDICALA 
sprijină cu toată forța sa organizată 

FRONTUL DEMOCRATEI POPULARE 
în alegerile pentru Marea Adunare Națională 
a spus tov. GHEO.GHE APOSTOL în conferința roștită 

la posturile noastre de radio 
b- •

Tov. Gheorghe Apostol, Pre-șe dintele Conledeiațiel Generale a 
Muncii, primul candidat pe lista Frontului Demo. raței Populare, ilin 
județul Hunedoara, adresându se alegătorilor, a ro 11 Miercuri seara 
la posturile noastre de radio o im portantă cuvântare.

că toți cc/ă-

România

După ce a arătat
|enff țăr.r Întâmpină cu bucurie ziua 
aleger lor pentru Marea Adunare Na 
țională, participând activ la opera 
de refaceic și de reconstrucție a 
țării, pentru creiarca unui viitor fe 
ricit pa.rici noastre, tov. Gheurghe 
Apostol a continuat:

Mișcarea sindic- la din
care înglobează aproape în intre 
giine ma.sa scliriați.or dela orașe 
și sate, sprijină cu toată forța sa 
organizată, Frontul Democrației Po
pulare Î11 alegerile pentru Mana A 
dunăre Națională. In ziua de 28 Mari 
tie a.c., șal.-r.ații organiza i In sin 
dicate vor vota cu încredere l ista 
Nr. 1, cu semnul , Soarele”.

Arătând că Frontul Democrației 
Populare în'ruchipează alianța din 
tre muncitorime, ță ăn nr a munci 
toare, inteiciriuațitalea progresistă și 
păturile mijlo.ii, reprezentând enor
ma majoritate a poporului, iov. A- 
postol a declarat mat departe iă în
făptuirile de până a. uni, atât In 
domeniul economic și social, cât și 
m acel politic — înfăptui;i la cari 
mișcarea sindic..lă a contribuit i.i 
mare măsură — sunt o chezășie de 
nesdruncinat că programul Frontului 
Democrației Populare va fi îndeplb 
nit, că bunăstarea înt egului popor 
se va ridica treptat.

Astăzi, nu mai avem inflație. Leul 
a devenit leu și el se va întări 
in măsura în care cantitatea bunuri 
lor pentru largul consum popuiar se 
va mări. Astăzi, munia este so 
cotită ca factor de bază a vieții 
noastre economice. In Republi.a Po
pulai ă Română, munca se consideră 
ca o datorie a fiecărui cetățean. 
Statul nostru de democrație popu a 
ră, acordă sp. ijn nelimitat tuturor 
celor ce muncesc, apă.ândui contia 
exploatării și ridicând nivelul lor 
de trai.

Toate realiză je de până a um, 
obținute prin mumă și lupte grele, 
sunt înscrise in proectul de Con-ti- 
tuție, pe care Marea Adunare Națio
nală o v^g consfinți.

Pentru jirjina dată in istoria noa 
stră, dreptul la nmn- ă și apărare 
a muncii de exploatare, dreptul la 
odihnă, dreptul la învățătură, vor 
fi înscrise in legi a fundamentală a

Anul V. Nr. 474 Lfil ! Duminică, 21 Martie 1948

țării. Nici o Con^lituție a Jărjlnr 
așa zise democratice din Apu >, nu 
garantează și nici nu pot garanta 
aceste drepturi.

I

Tov, Gh. Apostol

Oamenii muncii, cu dragoste ne
țărmurită lața de țară ți popor, caro 
prin luptele lor de până acu n au 
făcut doiada inulltițui patriotism dc 
care sunt animați, vor veni cu toții 
să dea votul la* 28 Martie, adevara- 
ților reprezentanți ai poj>oru|ui. In 
treaga lor forță constructivă, in'.rea- 
ga lor putere de muncă, se facq din 
zi in zi mai siințiiă. Metalurgicii! 
noștri, cu toate greulăț I pe care le 
avem, au ridicat producția medie lu
nară la oțe| dela 13.081 tone cât 
era in 1916 la 23.225 tone, fonta 
dela -1.188 tone la 11.328 tone, iar 
laminatele dela 12.0C2 la 15.J37 to
ne, depășind in cursul lunei Februa
rie la fontă și la oțel producția lu 
nară din 1038.

Bravii muncitori și tehnicieni ml 
neri au 
cărbune 
lui au 
116.538 
123.656 
ter, < 
din program și numai cu 1.6 0 tone 
mai puțin ca în aceeaș lmă a anu
lui 1938.

(Continuare în pag, IV-a)

înțeles să dea cât mai mult 
țaiii. Minei ii din Va'.ea Jiu- 
realizat în luna Februarie 
tone cărbuni, din cele 
tone programate de Minis- 

ceeace reprezintă 91.2 la suță

Proletari din toate țarileuniți-ua!

REDACȚIA: Deva Str, Karl Marx Nr 2 Telefon 252
ADMINISTRAȚIA: Deva Palatul Prefecturii Telefon 426 
tai pojt plfitJtS In numerar oonf. aprob. Olr fien PTI Nr. 2l7.5fB2.9J6

AHONXaMF. N Ffc.1

LUMII lai 120 GOLLCTTVE lai *C iMlvtBual» pi. țâ/Ml, *bh-
Pe 3 LUNI lei 350 »l l"*MAU»rl lOO !•<

Așa ne dăm votul nostru 
Frontului Democrației Populare

Dobnrând recordul stabilit de Frais Ion minerul 
Damian Ion din Lupenișt-a depășit norma cu 200 
- Scrisorile trimise ziarului nostru de cei doi mineri

No

Poșta de eri, a adus ziarului nostru două scrisori, dela doi mi 
nuri din Valea Jiului: Damian loan și Frais loan, dela Se.toiul IV- din 
Lupeni. ....

Aflați în Întrecere, cei doi mi 
până acum in Valea Jiului, fapt 
Să ne amintim:

V-

neri au realizat recorduri i;e J in e 
despre care noi neam mai ocupat.

Mîn erul Damian loan a realizat un 
nou record in munrii, depâș ndu și 

norma cu 20J la sută.
Nu de mult, tov, Trais a depășit 

norma de extracție a căibmielui tu 
110 la sută. După câteva zile, tov. 
Dainian il depășește, realizând o 
depășire de 175 la sută, pentruca 
din nou tov. Frais să stea tuf frunte, 
cu o depășire de 1'0 la sută peăc 

. normă. . .J
. întrecerea a continuat tot mai în

flăcărată. Tov. Dainian a câștigat 
din nou, cu o dc|jtșire de 200 la

ce Caut sa mă întrec în pro 
ducție. Iată că le spun:

Dela vârsta de 14 ani am 
lucrat în mină, la Aninoasa, 
— de unde aui venit in 1936, 
la Petrila, ți apoi la Lupe,,i. 
Pe vreeina aceia scoteam mai 
puțin cărbune — și nici nu 
aveam de ce să scot mai mult 
pentruca în măsura în care 
am fi mărit producția, mă

in
să

de 15 m
5 m. cât

sută, realizând o înaintare 
în abataj frontal, față de 
e norma.

,,Mai inult cărbune — 
muli” — e lozinca celor 
curenți. Și întrece.ea lor antrenează 
in rnun-ă întreaga muncitor me mi
nieră din Vab a Jiului: ,,Cât m i 
mult cărbune”.

Muncim pentru intarirea Repub'.r 
cp noastre drag/, pentru victoria 

F. D- P.
Să citim cele doua scrisori adre

sate ziarului nostru, de ace,ti bravi 
mineri:

Poate tnulți se întreabă de

(Continuare in pag. Hl*a)

lot mai 
doi con

CETĂȚENI! 
pentru făurirea 
unei vieți fericite 
poporului nostru

VOTAȚI
LISTA Nr 1

i

cu semnul

Cu deputății poporului prin județ
Tov. Mujic tâihsi în mijlocul populației sătești

Timpurile s’au schimbat, e un 
lucru ho:ăi it I Nici campania electo
rală nu se mai duce ca în trecut.

M’am puful convinge de acest lu 
cru însoțind pe tov. Mujic Mi.iai 
— membru su| 1 ant in C.C. al P. 
M.R. și candidat . 1 f rotitul i D m >- 
crației Popri ire, pin câtva comu
ne din județul nostru. Tov. Mujic 
vro.a să cunoască „pe teren” greută
țile care țe au de întâmpinat ță
ranii, ca sa-i sfătuiască, să-i în
drume 1 
luate spre

După ce 
de vpi'bit, 
lângă mine 
Fintoag, a

ca sâ-i sfătuiască, să-i
, să șt.e ce măsuri trebue c 

a le putea rezolva.

Candidatul
a

îndrumează țărănimea 
muncitoare.

am aj ins la Dabra, tov. 
arătat țăran lor — ia.re se 

111a e i:unăr —

Când 
Mujic a 
adunaseră într’iin 
in cuvinte sini, 1 -• și pe înțe.esul tu
turor condiț i!c în La e se desfășoa
ră aceasiă ca.npan e ilectcralâ: în 
plină luptă e.ono.iii a pe p an ii 
tern, iar pe plan e .te n in luptă 
contra imperialismului — tra ând 
apoi ca o sarcină a tu ur.-r de ași 
face datoria de a vota cu F.D.P.

Țăranii l-?u inț -țes. Pe fețele lor 
se vedea că nu mai vor să fie 
subjugați și slugi: se vedea hotă 
rărea și dâ.’zeu a luptă.orului.

34 ani ne a moartea lui

Ștefan Gheorghiu
ln privința desculț util i 

âtol'ICe a p jp rar lot două 
teorii -• bat r.ip în cap.

Dopa filosol'u clamelor a- 
sujlrjloare, oamenii f.tC jsto 
rta. Analiza niarxi^ta a --ocie 
tații, ilovedește insa_cu pa 
icre tic netăgăduit ca năz uiu 
țele pop ,are]or s<_- cristaltzea 
z;î in oameni pe care jsto ia 
ii modelează d ipă necesitatea 
ei, spre a conduce în numele 
popoaielor lupta de clasă im 
potriva aer jura < are, în 
terenul astipritoiilor. vor 
iacă istoria.
Un astfel de om in cate s’au 

cristalizat năzuințele oameni
lor muncii din România pela 
începutul sec. XX lea a fost 
Ștefan Gbeorghiu--unul din 
cei ma> de Sc-amă conduc ttori 
ai muncitorimii din ftomțțmia, 
in activitatea <_-i de organizare 
.>i lupta socială din primii 
<mi ai secolului nostru.

Ștefan (.ibeorgli.u s'a n-s 
cut în I’loe^ti, la 17 Ianuarie 
1879. in casa unui dulgher- 

îmațat meseria tatălui ^ău 
dulgheria, continuând sâ În
vețe singur citind cu nesaț, 
publicațiile socialiste ale vre 
m:i și formandu-și o cultură 
temeinică, politică și litera
ră.

Încă de tânăr Ștefan Glie- 
orghiu incepe mum a lui de 
luminare a muncitorimii; de 
Îndrumare a masselor.

Xici o piedică nu-1 oj»rea 
sau descuraja și pretutindeni 
rezultatele ostenelii Iui se 
vedeau; pe urma sa |-ămâr.- 
neau organizații munci'orești 
bine închegate, care după ple 
carea lui continuau lupta pe 
calea aratatâ de el.

In timpul răscoalelor țâră 
neșt: din 1907. i s’a înscenat 
un proces de rebeliune pen- 
ti ucă indemnase pe soldați să 
nu tragă în țăranii răsculați.

In timpul războiului balca
nic. scoate' cu un grup de

i

SOARELE
am vândut a- 

de insigne ale F.D P. 
oamenii nu prea voiAi 
fiindcă nu' știau bine

mult — s, u- 
ațejerilor ve- 
ag.nți cle.to 
goale și cu

AlCadată voturile erau cump.ira/e cu 
băutură.

tov. Mujic a tei minat 
un moșneag <are ședea 
— Gh. Br. n.lușe-cu din 
iiice, ui ca și dep.ne câ

teva am.utili. Mai de 
nea el — iu preajma 
neau pr.n sat-- câțiva 

cu ’vo. be 
băutură in_cr.au să ne î tunece min
țile și să ne cumpere colurile. Hei! 
dar s’au schimbat lucrurile de a- 
tunci.

Acum cin deputațd în mijocul ilu
stru — muncitori ca și noi — care 
nu ne poar.ă cu fag dacii minci
noase, ne arată ce tiebue noi să 
facem ca să ie-im din impas și ne 
ascultă durerile iu inimă de lrate.

Și o să se mai seni nbe încă 
multe — lont.nua moșul cu vocea 
do>n<>.d’i — ani citii 
acel i de Con t t-ț c 
despre cl cu loca ași 
Fintoag și toți s’au 
ne va aduce numai ușurări și bine 
pentru noi ă-ta săraci care m n im. 
l>a, da... s’au s.liimbat in It tim
purile.

Cum se strânge fondul electora/.

Și așa din vorbă în vorbă au în

rab, care

se

și eu p.cic.tal 
și am vorbit 
de ai ni i din 
b urat <â ea

ceput discuții prietenești între Iov. 
Mujic și munci.o ii ogoarclir, care 
își spuneau cu mândrie iztânzile, 
sau își arătau de cliis toate pa u ile, 
tot ceace îi frământă.

La noi în sat — spune un ță
ran din Brâznic 
proape 100 
La început 
să cumpere 
ce rost au.

După ce le-am spus în a că d'n 
bami adunați se su ți.ie campania 
electorală și că F.D.P. n i vr a sa 
se ia bani -pentru ..I geri din vis.c- 
ria Statilni, ca la urmă să nu în
greuneze rțe cei ce mau s; cu bi
ruri, lo,i con-ă cn i mei au cumpătat 
chiar câte doua in -igne.

H. Doreaiiu

(Continuare In pag, III a)'

lista Frontului 
Democrației 
Populare (Coniinuare în pag. 111 a)

Delegația română care a participat ia 
serbările dela Budapesta pentru

Centenarul Revoluției Maghiare dela 1848
s’a reîntors în Capitală

I

în corpul ziarului

0 p gină

BUCUREȘTI, 19 (Agerpres) Eri 
la orele 10 a sosit în Capitală dele
gația ro.nână care a pârtiei, at la 
seibarile dela L'udaptsla pentru Cen 
tenarul Revoluției Magiiiare dela 
IS1S.

In gara de Nord, delegația in 
frunte cu tov. Ștefan Voite , mem
bru în prezidiul Republicii Popu 
lare Române, Octav Litezeanu, mr

nistrul Informațiilor, Miron Com 
taiitmcscu, secretar general aț Corni 
sici Interministeriale pentru R ...re 
sarea Economică și Stabilizarea Mo 
netara și N. Popescu Daieanu, vi 
ce-președintcle ARLL'S, a fost in- 
tâmpinată de miniștri subsecretari 
de Stat Gheorghe Vasili.-hi, Bucur 
Șchiopul, l)r. Miliail Macovescu șl 
Ludovic Takacs.

in_cr.au


—===== PAGINA FEMEII
Ocrotirea mamei și copilului — 
lege sfântă a Țării Sovietelor

Uniunea Femeilor Democrate din România
cheamă femeile în întâmpinarea noilor alegeri

Nivelul de cultura al unei ț.rl 
sau ațla se poate judeca după po 
tiția pe care femeia o ocupi, in so 
cietate — a spus odată Vl .dimii 
llici l.enin. Aceasta nu înseamnă nil 
rnai egalitatea ci în drepturi cu 
bărbatul in viața economică, pjliii.ă 
și obștească, egal.tate proclamala, 
prin lege, ci și plenitudinea condi
țiilor reale pentm ași îndeplini 
menirea de a fi mama și de a 
crește o nouă generație de oameni, 
pentru a unbina aceasta cu o viață 
creatoare, activă, în societate, Ma 
rile legi ale maternității sunt deo 
potrivă de valabile pentiu toți oa 
menii, toate massele, toate naționali 
tățile Atitudinea însă față de aceste 
legi diferă de|a țară la țară.

Țara Sovietelor a creat femeii 
condițiile necesare pentru a fi o 
mima fericită, și a putea crește cu 
dragoste pe mieii cetățeni. Prin 
practica ei de 30 de ani, prin tânăra 
ei generație care a dovedit nuuuna 
te însușiri Uniunea Sovietică a răs
puns tuturor teoriilor despre influ 
ența păgubitoare asupra educației 
copiilor a înrolării femeii mame în 
procesul de producție.

La sfârșitul anului 1917, guvernul 
sovietic s’a adresat muncitoarei ar ma 
me, îndrăznețelor constructoare ale 
unei vieți noui, pedagogilor, medi 
cilor de copii, cu chemarea-decret 
de a-și unii inimile și mințile pen
tru a construi noul edificiu al ocro
tirii sociale care să ia sub pază sa 
viitoarea generație. Și acest edi.fi 
țiu a fost creat, a crescut, s’a con 
solidat și face astăzi mândria Țarii 
Sovietelor.

Grija pentru femeia-mamâ, pentru 
micul cetățean, începe încă înainte 
de nașterea lui. Femeia însărcinată 
se duce regulat |a posturile medicale 
de consultare a femeilor gravide. 
Din a 4-a lună a sar.inei, femeia 
gravidă nu mai poate fi pusă, con 
forin legislației sovietice a muncii, 
să lucreze ore suplimentare. Sana
torii speciale au fost deschise pentru 
femei gravide. Case de nașteri cu a 
proape 150.0C0 paturi, dintre care 
peste 66.000 la sate, stau la dispo
ziția lehuzelor. La țaiă, în 1041, 
erau numai în colhozuri 9.000 mater
nități. Tot ajutorul medical acordat 
atât în timpul sarcinei cât și al le 
huziei e complect gratuit.

Purtând grijă pentru sănătatea ma
mei și a copilului, statul ăcordă fe-

31 zile MARTIE 1948

Calendar
Sotrcla‘r-6 2l 7l Zile trec 80

. ap. 18,27 "" ® Zile râm 286

Duminică
Săptămâna Tineretului Mondial.
1685 Johan S.bastian Bacb, mar* com

pozitor german
Săptămâna tineretului

„Vă chemăm în nu.nele tuturor 
tinerilor care și-au jert.it vieple apă- 
rându-și țările lor și temelia morală 
a civilizației noastre. Vă chemăm 
la luptă pentru ca să as'.guram că 
suferințele țărilor lovite de război 
vor fi vindecate în c<-l mai scurt 
timp și că nu se vor repeta nicio
dată. Vă chemăm ca să asiguram 
împreună că înfunerecul războiului 
și ai .oprimării, că nesiguranța de 
până acum și 1 psurile din timp de 
pace vor fi înlăturate în era ce în 
cepe, ca să asigurăm că viitorul p m 
tru care luptăm se va înfăptui grab 
nic. Este o chemare către toți ti te
rii iubitori de libe fate din toate ță 
rile ca șă muncească împreună, și 
ca simbol a| misiunilor comune să 
închine săptămâna t ne etulcl mon
dial luptei unite și p-ieteniei , jn'.er 
naționale”.

(Din apelul Consiliului Mondial al 
Tineretului, 1945), 

meii înainte și după naștere un con 
ccdiu de 77 zile plătite in intre 
girne. f emeia care alăptează copil.il 
nu poate fi pusă la muncă d< 
noapte.

La câteva zile după ce. muma pă 
răsește maternitatea, așa nu nițele 
surori de patronaj dela postul medi 
cal pentru consultarea io. iilor din 
cartier, și din colnoz, o vizitea
ză acasa pentru a i da îndrumări 
Pentru copiii hrăniți pe calc arlif'cia 
la se distribuc un lapte spe iai pre 
parat la „bucătăriile de cojii”. In 
orașe, medi. i din policlinicile de 
copii răspund de sănătatea noilor 
născuți și a copiilor mai mari, vizi 
tândn i regulat la domiciliu.

De un ajutor neprețuit pentiu fe 
meie sunt creșele și grădinițele, un 
de aceasta își poate lăsa copilul și 
să-și vadă apoi I niștită de munca 
ei, știindtt și copilul sub supraveghe
rea unor oameni destoinici și price 
puți. In 1950 toți copiii ale căror 
tnainc lucrează în proJu.țic vor pu 
tea fi du.j zilnic in f eșe, numărul 
locurilor atingând 1 mi'ion 251 mii, 
față de 859 cât erau în 1310.

Astfel toate măsurile, toa'ă legis 
lația sovietică sunt pătrunse dc grija 
pentru femeia mamă, de grija de a 
crea tinerelor vlăstare o copilărie 
fericită

Cântecul Soarelui !
de MARIA BANUȘ

Noi, femei ce zidim, semănăm, stăpânim rostul uneltei, 
Cot Ia cot cu tovarășul no stru, bărbatul1;
Noi, ce legăm snopii sub arșița verii,
Noi, ce trudim îndârjite, pen truca mâine
Pomii să-și legene brațele grele de roade,
Puiul de om să-și înalțe frv3.tea.în soare,
Noi, femei muncitoare,
Mergem cu soarele,
Noi, care ținem în brațe ocrotitoare
Trupuri atât de iubite și -atât de plăpânde,
Noi, care-I vrem pe cei dragi t '
Păziți ca luminile ochiului,
Departe de noaptea sălbatecă,
Departe de ploaia de foc, de pucioasă și sănge;
Noi, femei muncitoare,
Fete îndrăgostite de viață,
Soții și mame însetate de pace;
Noi, ce slăvim prin noi înșine viața biruitoare.
Noi, femei cetățene,
Mergem cu soarele.

Femeile la muncă voluntară
LA BRAD. Femeile Llm 

U. F. D, R, au înțeles să, spri
jine în mod voluntar campa 
nia pomicolă din localitate, 
Un număr de 2.177 pomi fnic 
tiferi au fost curățiți de o

Acțiunea de muncă voluntară 
din comuna Petroși

In ziua de 16 Martie a. c., 
din inițiativa Org. P. M, R, 
și a prietenului Berna Ioan, 
vicepreședintele F. P. și pri 
mărul comunei, locuitorii sa 
tului Petroși, au întreprins 
o acțiune de muncă volunla 
ră. Cu această ocazie s’a ca
nalizat apa Muncelului pe o 
lungime de. 300 m- reparân- 
du-se în acelaș timp și un 
podeț depe șoseaua naționa-

Iii inlăinpjuirca ulei de 28 Martie a c., când întregul popor este 
chemat sa ?i aleaga reprez-iitunt'i in Marea Adunare Națională, Uniu 
nea Femz'lor Democrate dr'n Roinâ nia a lansat un apel pr/n cârd chea 
ina femele 8â meargă cu botarire alături de Urate forțele d mo.raâce 
ale țarii, pentru a sprijin/ în v/|ioa rele alegeri Frontu/ Democrap :l 
Populare.

După ce amintrște im-rle realiză 1 
ale guvernului nostru dc Danocrație 
Populară, în viața femeilor, uupă 6 
Maițic 1915 șl arată că numii da 
torită acestui sprijin nepre.upejit și 
prin lupta femeilor ală uri de for
țele democrat ce, s’a reușit ca astazi 
să li se asigure drepturi e^ale cu 
ale bărbaților, de a alege și a fi 
alese, de a ocupa cele mai înalte 
posturi di ră.punuere, sal r egal 
la imună tg.il-i, ocrot rea femeilor 
mame, ifc., r fer ndu e la v.itoarca 
Constituț c a stat lui no t u, apzlul 
continua: ....'

Pentru prima dată Constituția va 
garanta ilepl na ei.ațri te în drepturi 
intre femeie și bărbat, în viața Sil
fului, în fa(a legii, în muncă și la 
învățătură.

Mante,

Constituția ia garanta ocrotirea 
speciala a ferim ii -gravide, a mamei 
și a copilului

mizi și crengi uscate
♦

La Subfiliala Iha, o briga
dă de voluntare formată din 
16 femei a prestat 32 ore 
de muncă la pietruirea unui 
drum din comună.

Munca — care a durat 2 
zile — a fost prestată de 95 
de persoane care au. avut 
puse la dispoziție 25 de că
ruțe.

C. Emil 
core p.

Executăm ștampile 
in cauciuc și zinc

Adresați-la adm.-fia Zori Noi

r

Aceasta iuscainna că sprijinit de 
munca și |upta întregului popor, 
I rontul Dmiociației Populare va 
merge înainte pe calea dezvoltării 
așezămintelor taie slujesc sănătății 
și ocrotir.i mamelor și copiilor Va 
lărgi rețeaua de ma e n tAți, disj.cn 
sare, creșe, cam rie de zi. Va or 
gani a și dezvolta învățământul pri 
mar graiul, îmăță iiAnt 1 b ru și 
profe.tonal, va Spr j ni e.< vii și stu
denții ilito-i, prin burse de Stat

Dragi surori dela sate,

Constituția va garanta și o.roti 
proprietatea dc mumă țărăne:»2a. 
Aceasta înseamnă că Fi oului Demo 
crației Populare va lupta pentru Î11 
florirea gospodării.or țărănimii n.un 
citoare, prin crej'fe, prin înzestra 
rea agriculturii cu unelte, ma,i i, în 
grășăminte, semințe și vite de rasă.

Frontul Democrației Populare, lup 
fând pentru mărirea producției și 
eftinirca produselor industriale, vj 
face să puteți cumpără dclr orașe 
mai multe pluguri și unelte, mai 
multă îmbrăcăminte și in ălțăruiate.

Intelectuale,

Prtn asigurarea rircptului la cui 
tură p.ntru femei ca și pentru băr

K IPOimiL >
POPULARĂ

Fiind superioară din toate punctele de vedere 

C. F. R.- Timișoara a exclus din cursa 
cupei R.P.R. pe U.M.C.-Cugir dispunând 

comod cu
Pentru 16-imile Cupei Republicii 

Populare Române, s’a disputat Joi 
18 Martie a. c. la Cugir, matchul 
de foot-ball dintre grupările U. M. C 
Cugir și C. F. R.-Trmișoara, leade- 
rul Diviziei Naționale A.

Cum era și de așteptat, victo 
ria a revenit oaspeților, după un 
joc comod, însă frumos disputat de 
ainbeTe echipe, dar în special dc 
ceferiști, ca.i au demonstrat 
un foot-ball technic, cu passun 
scurte și precise, derutând pe gazde, 
cari au vrut să se evidențieze indi
vidual, luând acțiuni pe cont pro
priu, ceeace a contribuit enorm la 
rezultatul final.

Cu toate că Scorul a fost deschis 
în minutul 3 de joc prin Sima-Cugir 
— dând tot odată curaj cugirenilar, 
acesta nu a influențat cu nimic pe 
ceferiști — cari având jo.ul în mâ
nă, au considerat acest match drept 
un antrenament în vederea matchului 
de Duminică cu I.T.A., trecând in> 
diaț la contra ofensivă și dominân- 
du-i, încontinuu, egaka.ă. iar apoi 
stabilesc scorul final, înscriind cele 
patru puncte prin Avasilichoaiei, Reu 
ter și Bădeanțu de 2 ori.

Luând în considerare redutabilul 
adversar al cugireni[or — cari au 
fost handicapați deli început — 
trebue să remarcăm totuși frumoasa 
figură făcută, precum și comporta 
rea acestora în spcc.al în uit mele 
minute ale matchului, când au în 
ceput să preseze pe oaspeți, dar 
din «auza schooturilor neprccise 

bați, r D. P deschide rtl<i m a 
Ligi posibilități dezvoltării șt nțej 
și valor.ll Sii. 1 imoș i.ițe.or .osstr

Surori din rândur b naționalitS I 
lor conlocuitoare

Constituția vă asigură de*ina t 
gal.tatc în drepturi a tuturor cetjțe 
nilor țârii, fă ă deosebi» de națio
nalitate. t op .i voștri vor învăța u> 
școli d< orice grad, In fi.nba proprie 
Veți putea folosi limba maternă in 
administrație și justiție

Femei,

Constituția propusa dt către f ou 
Iul Demo.raț ei PopiȚ re .usc mnă 
asigurarea păcii, l-bctații și f n 
im noastre ți a copiilor noștri

bțoi avem de învins greutip, care 
Aau în Cafea inf.oririi patriei noa 
stre.

Frontul Democrației Populare ne 
rlieamă să dăm toate forțele noa tre 
in luptă și muncă, p-.-ntru un trai 
mai bun, pentru ilicărirea și înft» 
rida RepuL-1 cii Populare Români.

Frontul Democrației P .pulare De 
cneamâ la luptă pentru zdrobirea 
definitiva a ac lora care ațâță la 
vrajbă Intre popoare, a acȚora cari- 
jinduesc după noi răzbiaie.

In numele d.agoriri de adevăr, 
.. dragostei dc libertate, a dragost.i 
de jia.e, în nunele feri.iri familiei 
și a copiilor noștri .

Sa participăm cu toate la aiegeri/e 
pentru Marea Adunare Națională

Să. votăm SOARELE: aducatoi 
de lum'nâ, sanâlate, belșug ți bucu 
rie.

4-1 (2-1)
n’au reușit sJ reduci &corul, ratnnd 
două ocazii, destul de dare,

cu m

Divizia Națională A
In ca drot cUpel a 7-a se vor 

disputa Duminică 21 Martie a, c. 
următoarele matchuri

B ic.; Ciocanul—F. C. Ploeștl 
favorit Ciocanul,

Buc : Unirea Tr. MAI.- O|«- 
lul far. Unire» Tr,

Buc ■. A. S Armata—R A.T A. 
fav R A.T A.

Cluj: Deraiata—WU“ fav. ,U*
Cluj: C F. R.-C.—C S. M M. 

favorit CFR.
Timișoara 1 C F.R.-T. — l.T A 

match nul.
Patrc.ș ni: Jlal—CFR. B fa

vorit CFR. B,
Orad a: Libertatea—•Distribu

ția favorit Libertatea.

Divizia Națională B.
SERIA. 111 a

Ltip>ni: M nerul—C.S.M, Lu
goj favorit Minerul.

Ferdinand: Metalcsport—I. M. 
S. Hunadoira fav, I M S

Arad; A M E.F A. — Mica fa
vorit A,M E F A.

SERIA IV-a
Sighef: Tisa—C. S, Aninoaea 

fav. 1 iaa.
Simbria: CFR ^Imerla — C. 

F. R. Turda fav. C. F. R. Simetria.

jert.it
copil.il
disj.cn
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Angajându-se să-și depășească programul 
de producție lunar, până la 2 ] Martie

Muncitorii at. CF.R. Simeria, donează 
salarul pe 2 ore pentru fondul electoral

Nu se poate angaja 
nici un fel de personal 

fără avizul Comisiei Centrele de Plasare

l’ioiectul de Constituție <• 
laborat de Frontul Democra 
tiej Populare, cât și viitotn* 
le alegeri, au produs o ma 
re satisfacție și entuziasm în 
rândurile muncitorilor dela, 
Atelierele C. F. R, Simeria,

Astfel, din proprie imțiati 
vă, muncitorii cel'erișți au ho 
tărît ca până în 2jua de 28 
Martie să depășească planul 
de producție fixat pe într-a 
ga lună. Deaseemnea munci 
xorii într'uii viu entuziasm au 
luat hotărirea de a dona sa
lariul pe 2 ore pentru fon 
dul electoral al F. D. I‘,

La rândul lor muncitorii 
Atelierelor C. F. R,—Simeria

Forțele democratice care alcătuesc Fron
tul Democrației Populare, sunt hotărîte 
sa apere fără preget interesele gospo

dăriei țărănești
— Scrie , SCÂNTEIA" —

BUCUREȘTI, 19 (Ager 
,presj- Precizările tov. Gțh, 
Gheorghiu-Dej, secretar ge
neral al Partidului Muncuo 
resc Romăn, asupra câtorva 
probleme ale alianței dintre 
clasa muncitoare și țărănime 
precum și ultimele decizii ale 
Ministerului Industriei și Co
merțului, sunt comentate în 
tr’un amplu articol apărut în 
ziarul SCÂNTEI A de astă
zi.

Partidul Muncitoresc Ro 
mân — scrie ziarul — și for 

Ștefan Gheorghiu
(Urmare din pag, l-a)’

muncitori un manifest intitu
lat „| Războiu Războiului”, 
pentru care este dus în fata 
Curți, Marțiale.

Orator talentat, cuvântări
le lui Ștefan Gheorghiu, con 
vingeau și înflăcărau pe as
cultători. Articolele lui pre
țuite și de criticul Dobrogea 
nu Gherea, contribuiau la e 
ducarea politică a muncitori 
mii.

La 35 ani, cu plămânii 
roși urmare a silniciilor în 
durate din partea autorități
lor reacționare—Ștefan Ghe 
orghiu moare în sanatoriul Fi 
laret. Rămășițele pământești 
au fost transportate la pioe 
ști și înhumate în cimitirul 
săracilor, din apropierea fa 
bricilor.Cu el clasa muncitoa 
re a pierdut un fiu devotat 
care și-a pus viața în slujba 
ridicării poporului.

Titlul manifestului lansat 
de Ștefan Gheorghiu în tim
pul războiului balcanic, este 
de o vie actualitate și astăzi.

Cei care în numele trusturi-

Cetifi și răspândiți ziarul
„Zori IWoi“ 

Triaj, în urma unei ședințe 
de breaslă, au luat hotărîrea 
de a dona salariul pe 2 ore 
pentru fondul electoral.

Aceiași hotărîre au luat o 
și cei 465 muncitori dela e 
xploatările minele* ^Statului

- „Minam" din Certej Să
cărâmb. ,

Consiliul județean F.D.P, 
a luat însă hotărîrea de a nu 
primi decât salariul mur i 
torilor pe o singură oră.

La Crișcior în ziua de 13 
Martie, Asociația „Prietenii 
Scânteii, a organizat în sa 
la Ateneului „Gh Gheorghiu 
Dej", un festival artistic ur 
mat de dans, în unna căruia 

țele democratice care alcă- 
tuesc Frontul Democrației 
Populare, au fost întotdeauna 
și sunt hotărîte să apere fă 
ră preget Interesele gospodă
riei țărănești. De aceea, a a- 
juta cu adevărat gospodăria 
țărănească înseamnă — așa 
cum ne arată precizările tov. 
Gh. Gheorghiu Dej — a o 
ajuta „să contribue după pu
terea ei la întărirea economi 
că a țării" adică să și valorifi 
ce în mod avantajos prisosul, 
pentru a și putea cumpăra ce 
le necesare.

lor americane vor să facă i- 
storia prin organizarea „U- 
niunii Occidentale” prin 
„Conferința celor 16” pen
tru aplicarea planului Marș- 
hali, vor să arunce lumea în 
tr’un războiu.

Oamenii în care s’au cri
stalizat năzuințele popoarelor 
— comuniștii — la fel ca pe 
vremuri Ștefan Gheorghiu, 
declară războiu războiului.

Peste tot ei demască ațâță 
torii la războiu, îi izolează de 
popor și cu măestrie, conduc 
forțele irezistibile ale oam ii 
lor muncii iubitori de pace 
și progres, spre biruințe sigu 
re.

Urmașii lui Ștefan Ghebr 
ghiu, înregimentați în Parii 
dul Muncitoresc Român, stau 
astăzi în fruntea luptei pentru 
pace, progresul, și fericirea 
poporului român. In actuala 
campanie electorală pentru 
Marea Adunare Națională, ei 
demască fără cruțare interese 
le și planurile pe care le ur- 
mărăsc ațâțătorii la războiu. 
Iar poporul la rândul Iui,va 
alege ca deputați pe acei oa 
meni în care se cristalizează 
năzuințele sale, grupați pe li 
stele Frontufiiil Democrației 
Populare.

a realizat suma de 52.000 lei.
Suma realizată a fost văr 

sală pentru susținerea Cam 
panici Electorale a 1. hD. 
P.

U. T- M.-iști din aceeaș 
comună, încadrați in echipe 
culturale, sau deplasat îa 
satele București 71 Buceș 
unde în urma spectacolelor 
date — și cari au avut ua 
mare succes — au realizat 
suma de 12.000 lei, pe ca 
re au vărsat o fondului ele
ctoral F. D. 1\

Innințarea magazinelor de Stat, 
a luat un avânt simțitor în Valea Jiului

In zilele acestea se vor de 
schide la Petroșeni 3 maga
zine de Stat cu coloniale, tex 
tile și ferărie.

Sunt în curs de organizare 
diverse secții de pielărie, în 
calțăminte, sticlărie și trico 
taje.

Magazinele vor fi bine a

ne dăm votul nostru F. D. P.
(Urmare din pag. I-a)

ream câșt gurile exploatato
rilor noștrii, înrăutățindu-ne 
și mai mult viața noastră.

După 23 August 1944, 
când victorioasele Armate. So 
vietice și armata română au 
scăpat țara noastră de ban
dele hitleriste, văzând că ne
voile țării cer mai mult cărbu 
ne am hotărit să scot cât mai 
mult, știind că de. acum mun 
ca noastră ne folosește nouă, 
ridicării țării noastre.

Așa m’am încadrat în între 
cerea organizată de minerii 
Văii Jiului — întrecere cu pu
ternic ecou în efectuarea re 
formei monetare și operă de 
întărire a monedei țării noa
stre, de ridicare economica.

întrecerea dintre mine și 
tov. Frais Ioan s’a născut du 
pă ce România a fost decla 
rată Republică Populară — 
act deschizător de perspecti
ve atât de mărețe poporului 
nostru. Republica trebuia în 
tărită, trebuia mai mult căr 
bune — și am scos tot mai 
mult.

Deschiderea campaniei e 
lectorale și publicarea Proec 
Jtului de Constituție a fost 
pentru mine, ca de altfel pen
tru întreaga muncitorime, un 
imbold nou în muncă. Tov. 
Frais Ioan a realizat 190 la 
sută peste normăț , — eu și 
grupa mea 1 am depășit; am 
realizat 200 la sută, peste 
normă. Și întrecerea ’.con i- 
nuă. Din ea vom câștiga mai 
mult fiecare din noi, — va 
câștiga întregul popor.

Pentru asta ne întrecem în 
muncă tovarășei Pentru un 
viitor luminos, o viață mai 
bună poporului nostru.

Pentru întărirea Republicii 
noastre dragi, pentru victo 
ria Frontului Democrației

BUCUREȘTI, 19 (Ag 1- 
pres). Comisia Centrală je 
plasare a forțelor de muncă, 
care și-a mutat sediul în str. 
Calomfirescu Nr. 8 (Camera 
de Muncă), reamintește că 
nu se poate face nici o an 
gajare de personal de oă- 
tre societăți, întreprinderi și 
orice patron și că orice țfc 
vacant trebuește anunțat iin(- 
diat Comisiei Centrale de Pla 
sare pî ntru a se repartiza per 
sonului respectiv. Toate ce 
rerile pentiu aprobări de per 
sonal angajat fără avizul Co 

sortate cu materiale diverse 
care au sosit la Petroșen* în 
cantități foarte mari.

Prin înființarea acestor ma 
gazine de Stat muncitorimea 
din Valea Jiului va putea pri 
mi mariă bună și eftină, pe 
puncte și cotă liberă.

I. Herman

Populare în alegerile din 28 
Martie.
Suntem hotărâți «A muncim șl pe 
mal departe mu mult jî mal brm

Aceleași simțăminte, aceiaș 
hotărîre de muncăj, pentru 
realizări tot mai mari oglin
dește și scrisoarea trimi A 
nouă de celălalt recordman 
al producției în Valea Jiului 
tov. Frais Ioan dela SeCt. 
IV-Lupeni.

„împreună cu tovarășul 
meu Lazăr Aron — ne sc-;c 
tov. Frais — reorganizând 
ne munca, am căutat să dăm 
țării cât mai mult căr'r' . 
— răspunzând apelului .1 - 
sat de tovarășii noștrii, ca 
ri ne au arătat că numai prin 
mărirea producției vom ajun
ge la o viață mai bună", ț

Și mai departe, arătând mi 
nunatele realizări pe care re
gimul nostru democratic lc a 
adus țării, tov. Frais s'-rie: 
„Suntem hotărîți să muncim

Cu deputății poparuiui prin județ
(Urmare din pag. I-a)

Prin manca noa. ră scap <n de 
greutăți.

Din Dobra am ple :at apoi prin 
alte comune. La l.ăsău ț rănii au 
venit să și Întâmpine ca-.diditul ia 
sala cea inare a școlii. Acdciți dis 
cuții s’au încins și ai i. Tovarășe 
candidat — spune pr n re alt le bă 
trânul Povârjou Vasije — toate a 
fi bune, dar aici în comuni o du 
cern cam greu cu încălțămintea: nu 
prea avem op'nci.

In trecut această plângere ar fi 
fost soluționată cu mii de făgl 
dueli care nu s’ar fi realizat ni i 
odată.

Tov. Mujic a arătat însă țăran Er 
care sunt a.tualețe greutăți și care 
nu pot fi învinse decât prin n»an 
ca intensă a tuturor.

In felul acesta — a spus d sa —■ 
noi toți vom contribui la înlătura 

misiei, nu sunt luate în con 
derație.

Delegații din provincie de 
la comisiile locale de plasare 
și comisiile sindicale județe
ne - au acces în fiecare zi 
in orele de serviciu 8 13
și 16 19 afară de Sambă
tă, Duminică și sărbătorile 
legale

Cererile pentru serviciu 
vor fi depuse la registratura 
Comisiei și vor trebui sa cu 
prindă următoarele date— nu 
mele, și pronumele, vârsta, 
adresa exactă, ocupația, uiți 
mul serviciu, data și motivul 
părăsirii serviciului, dacă do 
rește să fie plasat în provin
cie.

La cereri nu vor ti atașate 
acte personale în afară ’e 
eventualele adeverințe dela 
sind,catc și referințe.

Solicitanta ce aparțin u- 
niunilor de funcționari parti 
culari, alimentari, port - tran 
sport, și lemn - forestier, vor 
avea și avizul sindicatelor 
respective.

și pe mai departe mai mult 
și mai bine".

In întrecerea dintre mine 
și tov. Damian Ioan am fost 
depășit dar voiu lupta să sCot 
tot mai mult ărbune.

Vom întării astfel Republi 
ca noastră Populari^ - vom a 
sigura victoria Frontului De 
mocrației Populare în alege 
rile pentru Marea Adunare 
Națională, care va da țării 
Constituția atât de mult a - 
șteptată de noi, deț oamenii 
muncii".

Cele două scrisori nu mal au ne- 
voe de comentarii, — pentru 1 sunt 

" atât de pfne de conținut, atât de e- 
locvente. Ețe oglindesc insă con
știința nu numai a celor doi cores
pondenți ai noștri, ci a intregei 
muncitorimi din țara noa-tră.

Ele arată fețul în care poporul 
muncitor din țara noastră își dă vo
tul Frontuțui Democrației Populare» 
prin muncă nouă, prin depășirea 
programului răstumând norm<|e, — 
prin punerea stampilă pe SOARE, 
semnul victorios a| forțelor de.no 
crației populare din ța.a noastră.

rea lipsurilor care încă există și 
prin forța unită a țăranului șl a 
muncitorului, vom ajunge la o via 
ță mai bună.

Un ropot de aplauze a urmat 
acestor cuvinte. „Așa el” — st i- 
gau tnsu.lețiți țăranii — Nu nai 
prin munca noastră vom avea tot ce 
ne trebue. *

Țaran’i știu decc votează cu F.D-P.

Cu greu s’a putut smulge tov. 
Mu.ie din mii iu; mu țimii care 
vota să l rețină cât tnai mult spre 
a i arăta marea dragoste ce 1 poar 
tă. Și au plecat cu păreri de rău 
de lingă ei.

A avut însă și o mare satisiacț e: 
a văzut că țăranii știau că trebue 
să vpteze — cu Fr.mttl D.’trtocra.iei 
Populare, pentru aș, crea o vi ță 
nouă, o pace trainică ți un vii.or 
fericit.

H, Doreanu (
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Roadele acordului econo
mic Româno-Sovietic

Conferința rostită la radio de tov. 
GHEORGHE APOS!OL

De curând, la 18 Februa 
rie 1948, s’a încheiat un nou 
acord între Republica Popu
lară Română și URSS.
Primim din U.R S S materii prima 

mașini, materiale, ele,

Di cererea delegației ro
mâne ane a avut im frunta 
pe tov. ministru Vasile Luca 
vom primi din Uniunea So
vietică următoarele mărfuri: 
80.000 tone cocs, 25.000 tone 
minereu de fier, 27.000 tone 
fontă, 15.000 tone semifa
bricate de oțel, 500 autoca
mioane, 1100 tone cauciuc, 
200.000 becuri, apoi oțeluri 
speciale, strunguri, prese, cicț 
cane, aparate de radio, Instrii 
mente, piese de schimb, etc..
Vom primi din URsS și un 

post de radio emisiune de 
mare putere.

Uniunea 8ovleticA sprijină 
laprlcuftura noastră

Pentru nevoile agriculturii 
noastre vom primi din Uniu 
nea Sovietică .următoarele: 
285 tractoare, 1100 semăaă 
toare, 150 cultivatoare, 180 
pluguri de tractor, 4.500 piu 
guri cu tracțiune animală.

Deasemeni vom primi din 
URsS: 15.000 tone bumbac, 
30.000 tone semințe de grâu 
însemnate cantități de semin
țe, de sfeclă de zahăr, de 
floarea soarelui, de bumbac, 
etc..

Ajutorul sovietic ne este dat 
In condițluni avantajoase

In schimbul mărfurilor de 
mai sus, noi vom trimite pro 
duse petrolifere, lemn, fur

coaie, carton asfaltat, produ
se chimice, fructe uscate, vin 
și alte mărfuri, cari nouă ne 
prisosesc.

Datorită ajutorului sovietic 
industria noastră se va des- 
volta simțitor.

I

BUDAPESTA, 19 (Radio) 
Delegația guvernaemntală so 
vietică condusă de vicepreșe 
dintele consiliului de miniștri | 
ma'reăjalul Vordșikxv, care, 
asitat la sărbătorirea Cente 
n^/itilui Revoluției Ungare1 
din 1848, a plecat spre Mo 
scova-

Delegația a fost condusă 
la gară de membrii guvernu
lui ungar în frunte cu primul 
ministru Dinyes, de reprezen 
tanții partidelor politice și sin 
dicatclor, membrii coi^uluj 
diploamtice, etc-

1

I

i

GUVERNUL AMERICAN 
tratează cu Franco lichidarea organizațiilor 

republicane spaniole din străinătate
Ziarul Republica relatează 

că însărcinatul cu aafeeri a- 
merican din Madrid și minist 
rul de externe al Spaniei fran 
chisteau div scutat recent mă 
șurile pentru lichidarea re
prezentanțelor și organizații 
lor guvernului republican spa

Condițiile în care ni se a- 
cordă acest ajutor sunt din 
cele mai bune.

Ajutorul sovietic va face 
ca industria sa lucreze din 
plin, producția să crească și

Biroul politic al Partidului Comunist 
Francez, condamnă pactul încheiat la 

Bruxeles, din inițiativa Statelor Unite
Biroul
Comu

F \R Ls, 19 (Radio) 
Politic al Partidului 
nist Francez în ședința de Joi 
sub președinția lui Mauri- 
ce I horcz, secretarul gene
ral al partidului, examinând 
situația internațională, a dat 
publicității un comunicat în 
oire se declară între altele:
Făcându-se interpretul senti 

mentelor poporului francez, 
biroul politic se ridică impo 
triva faptului că la conferința 
celor 16 națiuni s’a hotărî t 
să se invite Germania la or
ganizarea „blocului occiden
tal” al cărui caracter militar 
devine din ce în ce mai evi 
dent.

Biroul politic al I’artidului 
Comunist Francez, condam 
nă pactul încheiat în Bruxe 
Ies, din inițiativa Statelor Fi
nite. Toți acei care doresc 
menținerea păcii, trebue să 
se ridice împotriva acestei a

Poporul german vrea o Germanie 
unificată si democrată

poporulul- 
Germanici 
deschis la 
U11 număr

Al doilea congres al 
german pentru unitatea 
și o pace dreaptă s’a 
Berlin, la 17 Martie, 
de 2.000 delegați ai poporului au 
sosit în capitala Germanici din toa 
te părțile țării pentru a ridica iii 
numele întregului popor german un 
puternic glas de proie.4 împotriva 
încercărilor imperialiștilor ameți 
câni de a desniembra statul german

Otto Nusclike. din Uniunea De 
mocratică Creștină, a iuauguiat con 
greșul. într’o s urtă cuvântare de 

introducere, el a spus că pactul 
militar apusean al celor ci .ci pu 
teri, sub patronajul USA, are sco 
pul final de a desniembra Eu
ropa. Linia acestei desmembrări tre 
ce prin Germania, rupând o în do 
uă. Germania occidentala va 
bui să devină un apendice al 
cului po]iți.o-mililar din apus.

Congresul poporului german, 
ganul reprezentativ imit al între
gului popor german, a spus mai

tre- 
blo-

or-

niol din străinătate. Ei au 
discutat deasemeni planul gu 
vernului francez de a creia 
sub presiunea imperialiștilor 
american, o zonă specială dea 
lungul frontierei spaniole în 
care spaniolii republicani să 
nu poată locui. 

situația economii a să se țm- 
bunătațeasc.'i pe zi ce trece-

De curând au și început s i 
sosească în țară mari cânii 
fiți în cadrul acordului abia 
încheiat.

lianțe, care reprezintă un in 
strument a) Statelor Unite 
împotriva democrației

llirlul politic al Partidului
Comunist L r.rncez condamnă 
caracterul antidemocratic al 
măsurilor de discriminare po
litică cerute in Anglia de A- 
ttlee iar în Franța de eleinen 
tele gauțliste.

Dr. Firllnger a fost ales 
președinte al Partidului So
cial Democrat Cehoslovac

FRAGA, 19 (Radio). Pre 
zidiumul Partidului Social De 
mocrat Cehoslovac a accep 
tat astăzi demisia d lui I.aus 
sman din postul de președin 
te al Partidului.

Noul președinte a fost al -s 
in persoana d-rului Firiin- 
ger.

departe oratorul, protestează cu e- 
nergie împotriva împărțirii Germa
niei. Poporul german aie dreptul 
de ași exprima pe calea u.iui plebia 
cit dorința sa pentru unitatea Ger
maniei.

Apoi s’a dat cuvântul lui Gtlo 
Grotewohl, președintele Pa tiduăll 
Socialist Unificat din Germania, ca 
re a făcut un raport asupra învă
țămintelor revoluției din Martie 1818 
șl asupra luptei poporului german 
pentru unitatea uaționaLt,

- La Roma s'a constituit 
un comitet de sprijin al lu
ptei pentru elibermva (Ve
ciei, sub președinția lui Ter 
racini, președinte al Adună 
r i Constituante și fruntaș al 
Partidului Comunist Italian.

Terracjni a declarat că nici 
un italian epic iubește demo 
crația nu poate rămâne ne
păsător față de lucrările care 
se petrec în Grecia.

*
— Succesele repetate ale 

armatei chineze de eliberare, 
au dus la desorganizarea și 
prăbușirea numeroaselor ti 
nități dc sub comanda lui 
ChangxKay-shek. Acesta a 
fost nevoit să recunoască si 
tuația disperată a truțiejor 
sale într’o conferință a ge

neralilor Comandanți de ?o

(Urinare din peg i aj

ale noi ți im 
dc 11 Ic e, po

au ilat șj <J un

I

caii nu prej apcțe.-c nici 
pentru a da popo ul i m n 
mai mui e produse textile. 
ace's;i admirație ți pent u 

pielari,

■>

Uar nu numai inetsluigișUi gi i'l 
ncrii au obținut rezul ate I une tn 
prodm ție, dovednd a a,amantul I ți 
de popor ți de ila a ni un it are. Și 
irk'lalti categorii dc salar.ați me
nta toata lauda. Astfnl destoinicia 
ceferiștilor a adus .a prin . ..pacila 
tea de t'aiupoit a că lor frte ti 
se depAjcască cea dm 1H8, după 
ce au rclâ,.ut lot .e era distrus de 
lăzboi și au fă. ut 
portante cmUru.ții 
duri, Inu, et

Harnicii textilițti 
strălucit exemplu dc dragoste fața d 
popor, dând țarii rnan-e cantități 
de țesături de tot ielj|. Text lljlii 
au provo.at la o întrecere In produc
ție pe mctaluig.ști, iar In cadrul 
Uniunilor toate întreprinderile tex 
tile se atlâ iu întrecere. Pitind 
rezultatele de până acum 1 a e t 1 
întreceri ne putem e pruna cu mân 
dric admirația pentru muncitorii ți 
muncitoarele, tcchnrcienii 1 inginerii 
textili ^ti 
un efort 
citor tot

Avem 
muncitorii >i technicienij 
pentru cei din construcții -.1 industrii
le fore-ticre, pent u petro..știi ca i 
ridici din ce In ce mai mult pro 
ducția de produce pitrolde e, pentru 
cei din industriile alimentare dm 
porturi, deta C. A. M., dc|a intre 
prinderile sanitare, intr'un cuvânt 
pentru toți cei ce se xtrâduesc In 
câmpul muncii manua'.e ți intelectu 
ale pentru bună starea po, orului. Și 
dacă Ia acestea am adăuga < reț ter-v 
din zi In zi mai accentuată a disci 
plinei în muncă, eforturile din ce fn 
ce mai mari pentru mă rea pro u 
tivității muncii ș| dinul cu care 
salariaț i parii, ipă fn marea tnlș. 
care de Întrecere și in muncile vo
luntare, suntem - g. r că pro. r .m le 
de producție vor fi In curând de ă 
șite in t>ate ramuri indu-t tale ți 
vom real za condiții i-bie tl.e de tre
cere la organiza ea p an fi a ii pet- 
tru desvoltarea cât mai rapidă a 
tuturor ra nur lor ecom miei noa-tre 
naționale.

Vorbind apoi despre al anța din

Oitiți

SCÂNTEIA
Organ Central al P.M.R.

ne și guvernatorilor din cc 
le 7 provincii din China Ccn 
trală.' Chang Kay-Sek a de
clarat că în lipsa unui nou 
ajutor american, situația mi 
litară a guvernului său va 
deveni din ce în ce mai grea.

*

— Consiliul ■ RepublioA’ 
Franceze a desbătut propu te 
rile referitoare la chcltueli 
le pentru refacerea și mod ».r 
nizarea agriculturii. Grupul 
comunist a condamnat sabo 
tarea de către guvern a re
faceri; și sprijinului agricultu 
rii.

In timp ce cheltuclile pp,t 
tru armată se ridică la sute 
de miliarde, pentru agricultu 
ia s au alocat numai 4 miliar
de.

ire 111 un t-in și țâ a ti, !•>.. 1 li or 
glie Aj>0;t< 1 v pic izat

tio p-idăr l ț. r neș I mu i HârM 
șl -■ vor Întări In ma»u a In c jt 
« .a iman ți dc ol a alianța din 
tn- Ua>a mun ito.irc t 1 anime, 
in marina in c;*rs țâ șnii, ața ju 
tov. Olievrgiiiu I>Lj a subliniat Iu 
prcctaar.lv *a|c asu; ■ alianței din 
tre ilasa rnun .to re ți țara une, 
vor murul ți vor l pi in ața fel 
incit să ajungă -1 nu mai știe c 
câte sări. :a in qj ele lor.

Lfonur.lc depune de mun it iln; 
și țărănime, au dus la cre-terta vo 
turnului dc ml furi aliate ț Izi p< 
piață și la M-âdcrea treptata a pre
turilor. Ivjli a ea pio u ției Îndur 
triale și perup<cb.a une. bune re 
roite agricole, au dai p «iiaiiutr 
guvernului no-tru să lase lib<rl sân 
zarea fâjici, a m li ului, a orczuiat 
și a câm.i.

Îmbunătățire* . ont nul a iu-, dal ă 
de trai .4 poporului mm i.or deL 
orașe ți dtli sate, mguia ea inie 
pendenței și suicanitâții umrei 
noastre Repuplni, lupta Lotârliă icn 
tru spnj ni'ea pali t.cri d< pa e a 
guvern, lui nns'ru, ce din punea da 
»ei tnun i.oa e .f r u i ți mtu mari.

La chemarea Frontului Lx locrs 
ției Populare, mîțear a sindl Mă a 
răspuns cu avânt ți hoiârirc mo 
bllizând pe toa a i ț 1 dfn Intre 
prin ieri, de pe ogoa-e -i di' ins in. 
ții pentru ri.J a ea n- m e<aA a pro 
ducției, prin mtă i ea disci: l/nei in 
munca, prinido n a j.să or.uiizare 
a mun-.i printi’o credere conți uă a 
produ-il. itâț i mun.li.

Mai mujt oțel, mai mult izjb.si-. 
mii mulie te "t |., mai muie |<o 
duse agrLole în-eamnâ mtsrirea 
monedei n a tre naț orie s ă 'e ca 
prețurlor, r dl -area p t rii de cun 
pâis e a - tarhio.', in eamnâ dr>ch 
derea de noui pcrspect ve pentru 
transformai ea ții ii noaM e dmtr*o 
țaiâ inapo atâ agra â, 11,’o țară 
industt ala agrară, cu un n vel <-«1. 
tura] ridicat.

l.n.ți sub steagul F on ulal țje 
mo.ra, e. Pop; I re vo.i pa l cu t ții 
in fața un 1 >r, vom ala tuturor 
ca in juri i Fiontu|ui L>in. •. ra’id 
Populare s’a str.in- int egal popor 
murv'tor hoiăiit să lupte j en: u in 
tăptu rea tuturor reormUn: miaee 
preconizate de nnmfc-iu] i ropra n 
al Frontului lfemo.-rai.ei P- ulare.

Vom a ă a că de zidul put ni ai 
forțelor demo ov ci se vor 1 vi ți 
se vor sfărâ na io ie in crear le ds 
pe.-ate al reicțune d nă.intru: ți 
din afară, de a rc-aduce stâpă ii ea 
mo,ieri|or și ban liedlor dn trecut.

Vom !ace in î ua de 2s M rtie 
1918, ziua vi toriel F; ntul :i l> mo 
era ei Populare, pentru de*-ottarea 
și inilor -ea Re|m li.ii Po, ulare Ro 
mâne.

Vom arata -i de da'a a ca-ta că. 
,,Soai«l ’. izvor de viaț, 4 luii 
nă va ic-i pe de; l n bi -ito

87 autorizațiuni de im
port acordate de Mi- 
nistet ul Indust ioi și 

Comerțului
BUCUREȘTI, 19 Ager 

preș) M ni-tcrvl linhruici și 
Coineriiil ii a ac îrdat al’.c 87 
autoițzațiuni p< n ru îrnix»rt, 
pentru d.verse produ-> \ce- 
ste importuri se vor < icciua 
dm: Cehoslovacia, B ilgaria. 
Ungaria, Austria, Sucdi.i, 
Turcia. Pok>nia, Anglia, p^ 
lestin.l, E.veția, SîAte'e Uni 
te și Siria-

Im- primări» Judvțalui Huncaoart, Dava 1948..

prcctaar.lv

