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O atmosferă de intensă febiilit le 
planează peste cuprinsul 
țări, 
unui 
te va 
care
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Popoml se al]i in preajma 
însemnat ea iniviit, D ar câ- 

zile ne mai de-part de alegeiile 
vor da R.'pulili. ii Popul e Ilo

mâne primi i său intiument -upre.n 
de conducere cu alevăiat popul ir.

Massele de cetățeni dela or. ș. i 
sate, poporul într- g, întâmpina cu 
nepotolită bucurie și in uf.ețit >ntu- 
ziăsm, acest mănț eveniment. Ma
nifestările politice, cultmale, meelin- 
gurile organizate dc Fi oului 
crației Populari, se bucură 
participare tot mai masivă a 
lor de alegălori. Orașele șl 
Îmbracă haină sărbă.oieasita.
zile, ediiicipe instituții or de 
și întreprinderii, r, clădiii e papi u- 
lare, vitrinele magazinelor, etc. iau 
un aspect dm ce în ce mai sărbăto
resc. Eșarfe tricolore, roșii și drape
le, alternează armonios cu chipurile 
candidaților și lozincile 1 ,omului 
Democrației Popul-ue. Semnul vi - 
torici — SOARELE — străjue.te 
cu prezența lui pe,te tot. întreg po
porul iși strânge rândurile gata de 
lupta. Întreg poporul se pregătește 
să transforme ziua de 28 Martie — 
zi de victoiie — intr’o măreață zi 
de sărbătoare.

Niciodaia în dccuisul istoiiii, oa
menii muncii din ;ara noastra, po 
porul nostru, 11’a part cipat cu atâta 
interes și entuziasm, la vreo cam
panie electorală, niciod.ită n'a întâm
pinat el cu atâta nerăbdare, cu atâ
ta căldură, zii.a alegerilor.

Nu sunt prea îndepărtate limpuJld 
când se duceau campanii electorale, 
se făceau aiegeri, sub regimurile 
de guvernare bui ghezo-inoșiereșli. 
In mintea poporului nostru staruesc 
vii, fapte care l fac să priveas.ă cu 
desgust spre tre.ut când 
tește de practicile folosite 
regimuri pentru a înșela 
cetățenilor. Arsenalul lor 
disțic [ulo.-if în campania
începea cu lingușiri și promisiuni 
demagogice, continua cu țnică și 
mititei in ajunul votării și se termi
na prin împiedicarea cetățenilor rare 
nu erau pe placul regimului de a 
participa la tot, cu în.ăerări, fur
turi de urne, etc. Massele de alegă
tori aveau de ales între un grup de 
mincinoși și altul, între un grup 
de asupritori și altul, cari în peri
oada campaniei electorale se pone
greau recp.o-, îți descăluiau unul 
altuia a'aceiiie nturde e.

Evoluția pojtică a poporului no 
stru a creiat o prăpastie adâncă 
între acest trecut de tristă amintire 
și prezent. Regimul burghezo-mo- 
șieresc de asuprire, jaf și teroare a 
masselor populare, a fost doborît 
prin lupta poporului în frunte cu

clasa muncitoare, Massele populare 
au devenit stăpâne în casa lor, tu 
țara lor, și desiășoarâ — acum cân i 
trebhe fi-și aleagă organismt l con- 
ducilor suprem — o câmp nit' e 
|eciora|a conformă cu interes le 1 r, 
o ca.npame ele tora|a de ina 15 pr n 
cipialitațe, la nivelul loi moral și 
politic.

Actuala bătălie de torală nu se 
mai dă iube doua giupuii e |1 sta
toare ca in trecut, ca e se luptaiy cu 
isterie pentru un .1 lm
electorală în (aia i-.n.i u .1 ui f.1.,1 
in față două tabere care se deose. 
besc din toate punctele de vedere; 
de o parte stă tiblra democrației 
care strânge iu junii ei tot ce este 
democrat și 1 in tit in ac astă ț.tiă, 
condu.ă de puterni.ut Front al De 
mocrației Populare iir de ce liltfi 
parte stau jalnicele rămășițe ale re 
acțiunii șt fas i nu lui, ir.uisformate 
Î11 spioni, sabotori și agenți ai re 
acțiunii dc peste hotare.

Lupta Frontului Democrației Po, 
pulare pentru câștigai ea bătăliei e 
lectorate a devenit lupta întregului 
popor iar nianifestul-prograni lairat 
dc Frontd Demociaței Populare in' 
ajunul alegerilor, a devenit progra
mul de munca și de luptă al în
tregului popor. Candidați! Frontu ui

C. Magdalin 
(Continuare Î11 pag. IV a)
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In întâmpinarea alegerilor din 28 Martie a c.

Județul Hunedoara
renaște ‘prin muncă obștească

|;uă in jud. 1 huiedoara distra 
gerile matei i.ile dl e.tc provoc ute 
de bombardamente, au fost redu
se, el a avut toti'-i de suferit deo
sebit de mult de pe urma rasboiu 
lui. Exploatarea dtj jaf a industrii
lor din tren județ, derorg.n. zarea 
sistemului piudlhțKi prin lidieare 
in unele lo.uii ,i g< a ia in altele 
a mâinii de litru, d '.organizarea a 
provizionarii cu c‘'l'-' neccsaie prin

Una din mările reforme proectate 
de regimul nostru este 

Reforma administrativă 
a spus fcv Teohari Georgescu, adresându se 
alegătorilor prin posturi e noastre de radio

BUCI REȘTI, 25 (Ager 
preș), Tov. Țcolnri Georges 
cu, ministrul Afacerilor In
terne, adresâudu-se aseară a 
legaturilor prin posturile noa 
sire de radio, a subliniat uar 
ticiparea cu însuflețire a po 
pulației la campania electora 
lă declarând între altele:

Milioane și milioane de ce
tățeni cu drept de vot s’ati 
prezentat pentru a și ridica 
cartea de alegător pe.itru a- 
și exercita drepturile lor ce
tățenești. Nici o piedică nu 
a stat și nici nu sta în calea 
cetățenilor cu drept de vot 
pentru că regimul nostru e 
ste eșit din popor, aparține

jniporipui și Lupta pentru po
por.

Una din manie jeforme 
proectate de regimul nostru

Tov.ToohariGeo gescu

MUNCITORIMEA VĂII JIULUI
a primit cu entuziasm pe candidațiî 
Frontului Democrației Populare

In toate localitățile din jn 
dețul nostru, vizita candid iti 
lor Frontului Democrației Po 
pujare, a produs în rânduri 
le populației un mare entuzi 
asm, un prilej de sărbătorire 
a apropiatei victorii a Frontu
lui Democrației Populare fa 
alegeri.

Pretutindeni, populația a 2- 
șit în număr mare în în.âmpi- 
narea canatdaților, cărora le 
a împărtășit nevoile, manife- 
stându-și toată încrederea fa 
ță de ei t față de Frontul De
mocrației populare. .

La Dobra, în ziua de 23 
Martie a. c., tov. Maria sâr
bii și Drăghici Alexandru, au 
Iuțit cuvântul în cadrul unui 
mare me^t'iig la care au pjr-

ticipat un număr dc peste 
1.600 cetățeni.

In ziua dc 24 Martie a- c., 
a vorbi la Petrila tov- Gh. 
Apostol primul candidat pe 
lista F. D. P. în județul Hu
nedoara, fiind obiectul unei 
Îndelungi manifestaț i de Ani 
patie din partea lor.

La /^ninoasa, iov- Drăghi 
ci Alexandru, a vorbit în fața 
unui număr de peste 600 ce
tățeni.

Tov. Suder Viliam și Ma 
ria sârbu au vorbit la Vulcan 
în fața a peste 700 cetățeni.

Iar la Lonea peste 1000 
cetățeni, a ascultat cuvântul 
tovarășului și candidatului 
lor, minerul Mihai Mujic.

este reforma administrativă, 
reformă de importanță deo 
sebită pentru întărirea tine
rei noastre Republicii Popu 
lare, care va duce la atrage 
rea în muncă de conducere a 
Statului a sute de mii de ce 
tățeni ai țării noastre, va di 
ce ca în Stati.l nostru popular 
să se stabilească puternică și 
de neînvins puterea imens-1 
majorități în folosul întregu
lui popor.

.ivarleiea sau iii t uge ea drunruiilo. 
terestre, a rețelei feroviare și a pa 
curdor atelajelor de tran>p,rt, ele. 
— ca și administrau a bandi'.easeă a 
vechilor regimuri, au situat juJe,ul 
nostru imediat după lăsboiu intr'o 
stare de rămânere în urma iu i uiți 
ani. Industria era in ina.e măsură 
neproductiva, sap le fiind stoars- ț 
ele de țoală puterea lor de prodii, 
cere.

Sitiiafia aceasta trebuia lichidată 
și poporul muncilor, toate f j ț l<- 
creatoare conștiente, susiinuie per 
manent :i activ de guvernul imt dat 
la (i Martie 1015 carc-'i la u e din 
munca sa un ț> 1 de ridicare a lă ii, 
au început muma în aceasta i'ircc ie.

Populația jud. HjnetJnnra poată 
privi cu n A'idrie 
it realiză iii: sa'e

Lupta inceputa nu a fost ușoara. 
Greutățile au fo-t mari, lipsurile 
deasemenea, — dar liotaiîrea dc a 
învinge a fost mai puterniia.

Astăzi la interval de numai trei 
ani, populația jud. Hunedoara poa
te privi cu mândrie înapoi. Nive 
lu| producției dinainte dc rasboiu a 
fost atins Î11 cele mai multe se toa-

I. Rusneac
(Continuare in pag. 111 a)ț
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CETĂȚENI! 
pentru făurirea 
unei vieți fericite 
poporului nostru

VO TAȚI
La 28 Martie a. c.
LISTA Mr. 1

cu semnul

' •*>

♦
■■■

SOARELE
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.

Gheorghe Apostol 
Vuiam Suder
Ion Jurcă
Alex. Drăghici 
Andronic Peica 
Mihai Mujic
Maria Sârbu 
Sabin Văran

Comisiunea Ministerială peniiu Redresarea 
Economică și Stab'.izațe Monetară a hriaHt 

REDUCEREA TAXEI SCONTULUI 
BĂNCII NAȚIONALE

Banca Națională va înființa în întreaga țară agenții prin 
care se vor acorda împrumuturi cu dobândă redusă

Comisiunea Ministeriala pentru Re 
dresarea Economică și Stabiliza e 
Monetară, de sub președinți- tova- 

Ghecrgliu D j, 
1 ă 

următoarele liotă: îri ceri vor 
în vigoare dela 25 Martie ac. 
Taxa scontului Băncii Națio- 
se reduce precum urmează; 
Pentru portofoliul ordinar, de
la sută la 5 la suta (cinici

rășului Gheorghe
ministrul Industriei și Comrțupi 
luat 
intra

1.
nak

a)
la 7
la sută)

pr n a. tu 1 [e ban i 
del, 5 
la suta.
Pentru

la sula, și

portofoliul 
Li tituți loi

ii.terme i-
6 la sută

Fcde.a iei 
Ai’.lo ome

A sosit un a! doilea lot 
de prizonieri din URSS

BUCUREȘTI, 25 (Ager- 
pres). Eii la orcla 11,30 a so
sit în gara Focșani un al 
doilea lot de prizonieri din U. 
R-S-S. după ce cu o zi înai'i 
te sosise în localitate un prim 
lot.

In gara orașului,. repatria
ții au fost întâmpinați de 
generalul Colin, secretar ge 
ral al Ministerului Apărării 
Naționale și dc a ți reprete 1- 
tanți ai autorităților lucaie și 
organizațiilor politice.

Sosirea noului lot de pri. o 
neri a prilejuit o entuziastă 
manifestație pentru prietenia 
româno-sovictică, 'a care a 
participat un mare număr Je 
cetățeni.

Repatriații au fost predați 
organelor militate române ca 
re le-au întocin t foi dc drum 
pentru trimiterea la vatră.

In cursul zilelor următoa
re, sunt așteptate la Focșa
ni noi loturi de prizonieri re 
pattjați din U. R. S- S. I

i

b) Pentru [ ortctol ui a. i . 1 <ex
clusiv vtLudoii, giad'nar i și ore- 
zăriil-.), in cazul ciud creditele se 
dau 
are, 
la 3

Sinistrailur,
de Stat și cel prove uit din opera
țiuni dc Credit cu Statul delr 5 la 
șută și 0 la sută la 4 la sute

Taxa de lomba/J a Băiieii Națio
nale se reduce dala 8 Ia sit ă Lr 6 
la sută.

2. Banc lc și Instituțiile ce Credit 
de orice iei pot percepe pe-te taxa 
sconteiui Ltăncd Naionale ni.md:

5 la sură anual dob’nzi.
3 la sută anual (in ioc de 4 la 

sută și 5 la suta cum se pmepca 
până în prezent) | e ,tru suprav.g te- 
rea și administra.,a garanțiilor.

3. impozitele la con.e.ițim ile de 
deschidere de credit simplu sau în 
cont curent se reduc după cum ur
mează:

Dela I la sută 11 0,50 la sută, 
când aceste conxe. ț uni suni g.rap- 
țațe cu g.ij.

Dela 2 la sută la l la sută, când 
aceste eonveiițiuni simt garantate eu 
ipotecă.

4 Timbrul pentru blanehcte e de 
cambii emise de industria-i se re
duc cu 50 la sută.

(Continuare in pag. UI a)



2 ZORI NOI

In cei trei ani de guvernare

Regimul democrat a înfăptuit un 
bogat program de realizări

Prin Rciouna Agi.iia din 19-13, 
au fost expropriate in judcți 1 nod li 
285 de ino*:ii, ru o suprafața de 
14,7/0 jugare, din eaie au foit 
îiiipiopiic.âriți u. 00 de | lugati sA 
raci sau cu pani uit putui.

In cadrul acțiunii p îfru revi 
zuirea moșiilor lămase necxpropri 
ate fi desăvârșirea Rr o mei Agra 
re, iu cursul anului 147 s'au mal 
expropriat inert 5.700 j. fiare.

Inciederea și dragostea cu care 
plugărimea liluiedoreana — dive 
uită stăpână pe pământurile pe care 
a fost exploatata alât aniai de 
vreme — a pornit la lucru, ajuto 
ru! muncitorimii și a guvernului p>u» 
la îndemâna țărănimii au mărit sini 
țițor suprafața iinămâuțăi 1 >r din 
județul no.iru în uit m i tr.i a.ii. 
Cifrele de mai jos oglindise tem1 i 
nic această reaLf.de.

Astfel in 1015 a fost î is.’imințată 
cu grâu suprafața de 41.1)1 ha. | 
și cu porumb "25,623 ha. in I J47 
suprafața insăniânțatii .cu grâu a 
crescut la *47.488 lia.. iar cea cu 
porumb la 31.124 ha.

Numărul tractoarelor care în 1445 
era de 58, buc. s’a ridicat în piti ’ 
mul an la 115 buc. Asolârile de 
terenuri agricole care în 1545 nici 
nu începuseră s’au r.di.at în 1Q47 
la 1.879 ha.

După înfăptuirea R-fonnci Agra
re a luat ființă și în județul1 nostru, 
R. E. A. Z. I. M.-uI creindu-se 7 
ferme de Stat cu o suprafață de 
484 ha., prevăzute cu 2 ateii- re de 
reparat unelte agricole, 39 trăitoare, 
25 pluguri pcntiu fa toare, 40 se 
mănători, 9 trioare și 47 pluguri 
cu tracțiune animală.

Mișcarea cooperatistă din j c ii 
nostru a fost desvoltata și brt ir ta 
prin eliminarea în mie măsură a 
elementelor speculative din sânul co
operativelor sătești și încadrarea l >r 
cu plugari cinstiți și capabili.

Mărfurile distribuite prin coopc- 
rativele sătești in ultimii trei atij 
dovedesc sprijinul pie ius pe ca e 
l’a adus cooperația în aprovizionarea 
plugărimii cu mărfuri industria e șj 
unelte agricole.

S’au distribuit până în prezent 
următoarele cantităji de mărfuri și 
unelte agricole: bumbac 45.752 kg. 
pânză americă 187.424 m., cue 
65,227 kg., tablă galvan zată 187,124 
kg., fier lat pentru pluguri 35.873 
kg., fier balot 1950 kg. pluguri 376 
buc., grape, coase etc.

Tot prin cooperative s'au da tri 
buit pentru hrana plugă imii, urmă
toarele cantități de cereale: 5,072.5(0 
kg. grâu, 253.407 kg. secară, 
388.383 kg. orz, 100.667 kg. ovăz, 
și 5.211.491 kg. porumb, iar pen 
tru semințe au fost distribuite ur 
mătoarele cantități de cereale
I. 349.060 kg. grâu 10030 kg secară
II. 000 kg. ovăz.

Datele de mai sus oglindesc nu 
mai o parte din bogatul b'l.rnț de 
realizări înfăptuite de regimul de 
mocrat in județul nostru, în cei trei 
ani de înțeleaptă guvernare.

Țărănimea hunedo.eană, —~a că 
iei condiții de viață au fost sim
țitor îmbunătățite prin aceste rea

Muncitorii uzinelor C.M.C. Cugir 
se deplasează la sate pentru 
a repara une le'e țăranilor

Muncitorii uzinelor C. A.C. 
din Cugir, organizați în e- 
chipe de reparat unelte agri
cole, se deplasează în fiecare 
Duminică în comunele din 
jur, reparând uneltele țărani
lor dându-le astfel ajutor pen 
tru reușita campaniei i$nsă 
mânțărilor de primăvară.

Astfel, ech pe formate din 
tov. Pastiu Maxim, Marcu Iu- 
liu„ Bucșeriu Ioan, Alou Va 
bravă Emil, Băbuț Ion, Na- 

liz.ni î i va manifesta voința 
de a sprij ni mai departe acele fur 
țe care știu sa con lucă lupta p u 
gărimii pentru un t ai mai bun, 
sprijinind a-tlv vi.toria I . D. P. 
In alegeri.

Ca p.nli pomicolă din juitet
In cadrul campan ei pomi ole din 

județul no'-țril deschi ih în p imâ 
vara aeeasla s’au pfant/t 10.6)1 
pomi, i s’au uiiaț.it 62>.1S . Pin 
munca ichipilor voluntare s'au cu 
rațit ele u ifuri 3,181 pomi, s’au 
săpat la ră lăcin.-l 111 pomi și s'au , 
săpat 312 gropi pcntiu noi plm ' 
țări.

Să lucrăm ogocrele, 
să votăm toți SOARELE
Zis-am verde ca lipanul
Oreu și lung mi a fost aleanul, 
Dar eșit-am din nevoi
Și-ain scăpat și de ciocoi.

Sus s’arată SOARELE 
Liberând .popoarele.

Și-am zis verde lemn câinesc 
Am trudit mult să Irăesc
Ziua când stăpân voi fi, 
Pe pământul ce-oi munci.

Strălucește SOARELE,
Harnicul ți mirele.

Trage plugn’ adânc în glie 
Pentru ziua ce o șă fie,
28 DE MĂRȚIȘOR, 
Sărbătoarea tuturor.

Din Vețel la Baiu Mare
Peste tot un singur SOARE,

In cinstea alegerilor

Plugărimea hunedoreană 
a intensificat campania însămânțărilor de primăvară 

P’asa Geoag'u în fruntea însămânțSrî'or
Campania pentru însamânțări de 

primăvară din județul nostru, este îi 
plină desfășurare și lucrări.e sa is 
fac în întregime prevede fie planu 
lui de însăinânțări. Ceeace înles 
nește simțitor efectuarea însămânța 
rilor, sunt arăturile de toamnă, ca 
re in județul nostru ating 80 lai sută' 
din suprafața terenurilor arabile pre
văzute pentru culturile de primăvară.

După dalele culese de O.oaiele și 
Camera Agricolă, în județul nostru 
s’au însămânțat până în prezent în 
trealtele următoarele suprafețe: 245 
ha. grâu, 164 ha. orz, 553 ha. 
ovăz, 28 ha. trifoiu, ‘ 11 ha. Iu- 
cernă, 38 ha. borceag.

Dintre cele 12 plase ale județului

vratil Anton, Borșa Cornel, 
Salacu Nicolae, Bota Iaa’, 
Muntean Ion,Vaida Traian, 
Bulbucan Ioan și Andronic 
Ioan, s’au deplasat în comu
nele Aurel Vlaicu, și Băcăin 
ți, unde a reparat un mare 
număr de pluguri, furci, sa
pe etc., valoarea lucrărilor 
trecând de suma de 24.0 o 
lei.

A. Vartolomei
coresp.

Mersul însămânțărilor 
de prîmăvară

BUCI RȚ'.ȘTJ, 25 (Ager 
preș). Comunicatul Minute 
rului \griciilliu ii de cri, aia 
tă ca ,ț;(ri a semănăturilor ck 
toamnă se menține în gene 
ral bună.

Merse) însămânțărilor de 
primăvara a decurs normal 
îealizândti-se în cursul săptă
mânii trecute 132. <322 ba.

Cânta fierul, pana scrie, 
Plugul intră adânc în glie, 
Să lucrăm OGOARELE, 
SA VOTAM TOȚI SOARELE

Am mai spus șl am să mai spun/ ' 
Frunză verde dc alun, 
Nu mă tem de hârburi negre 

Cin' le aude nu Ie crede.

Nea ajutat SOARELE,ț
Să rodim ogoarele,

Trageți chiot voinicesc- — hei fllcăl 
Să dăm țării dreaptă lege — măi, 
Să ’nflorească viața nouă — ra na 

voluntară, 
Intinde-ți hora ’n Republica noa tr* 

Populară.
Să lucrăm OGOARELE
SA VOTAM TOȚI SOARELE.

M hail M/huțzscu

plasa Geoagiu stă in fruntea insă- 
mânțărilor, realizând până Ia 20 
Martie a. c., 83 ha., după care tu
rnează Ilia cu 58 ha, și Baia de 
Criș cu 29 ha. însămânțate.

Plugărimea hunedorcară mun-e;tc 
cu râvnă la insărr ânțarea ogoarelor 
de primăvară luptând cu tărie pen
tru câștigarea bătăii i agricole, 
strâns împletită cu Iuțită penlru vi 
toria desăvâr iiă în al ge i a F. I>. ■ 
P. — garanția unui trai fericit 1.1 ,
călzlt de SOARELE belșugului, li 
bertății și păcii.

Echipa de reparat unelte
a Sindicatului In deprinderilor Comunale Pet

roșeni î 1 mijlocul ț rari lor din Bă talar i
In cadrul acțiunii pentru reparatul 

uneltelor agricole D- minică 21 Mar
tie a. c., echipa Sindicatului Sila- 
riaților întreprinderilor Comuna’e 
Petroșeni, înso,ită de o ecliipă cul
turală și una sanitară s’a deplaiat 
în comuna Bă,ilari s.ib conducerea 
tov. Popescu U.e președintele Sin
dicatului.

In cadrul acestei acțiuni echipele 
au distribuit gratuit 10 fiare plug, 
12 cuțite plug, 4 paturi p.ug, re
parând 203 unelte agricole și cas
nice, iar echipa medicală a dat 20 
consul.ații mei'j.ale.

După terminarea lucrului a avut 
loc un mare meeting la care a par
ticipat un impunător număr de plu
gari, în cadrul că uia îndrumătorii 
au lămurit parțicipanții asupra im-

Prin grija regimului democrat

Plugărimea își îmbunătățește tot 
mai mult nivelul de traiu

In grija deosebita pe care regi 
mul democrat o aie penj'i rii'l a 
rea nivelului de trai d plugiri.nil, 
guvernul [>r. Ptf.il ciroza a 'nat 
în ultimele zl'e o ric de tio 11 
măsuri pentru ajuto-arca ci.

A fost acordat un credit agricol 
dc 17.000.0 >0 1 i, pentru iiinpa 
nia însămânțărilor de priinî.îrâ, 
pentru complectarca inventai ului a 
gricol și procurarea -cinințelăr ne 
cesare in cea mii mare parte a 
sigiuate din cele '0 000 tone grâu 
de primăvară, aduse1 din Uniunea 
Sovieti-a. Mai mull, guvernul a ho
tărât ca plugarii să a i să primea că 
semințele pe ere |lt, urinând a le 
restitui la culegerea recoltei.

Deciziile date de tov. Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, au rlJl.aț o serie de apr • 
liști ce ingrădeau libera vânzire și 
cumpărare a pioduselor agriu le

In ultimile zile Miid.ferul Indii 
siriei și Comerțului a venit cu alte 
decizii, prin care se fac mari in 
tesniri plugă.îmi In ce privește pre 
țul cerealelor de semință care a fost 
fixat la 5.60 lei kg. grâu, 4.70 1 i 
kg. orz, 5.30 lei kg. ovăz, precunf 
șl admiterea liberei angajări a mun 
citorilor agd;01i ziieri la prețurj st*

Țăranul Ciocan Cadin 
din Ret despre candidatii 
județului Hunedoara

Zilele trecute, tânărul moț Jarca 
Ion, candidat pe li.ta F.DP. in 
jud. Hunedoara, a vizitat diferite 

comuni din jud. nostru, iitcresin 
du-se de păsur.le țăranilor, pen ru 
a le putea soluționa în vli.orul par 
lament.

Vizita tânărului candidat a prod B 
printre țărani o ader arată sărlxă 
toare. Cuvântul lui simp u și sincer, 
a pătruns adânc în sufl trie săteni 
lor, care >43 prin el adevăratul lor 
reprezentant, I11 care își pun toată 
nădejdea și încrederea pentru mai 
bine.

Am ajuns z le mari — spune Cio 
can Cadin, plugar în vârstă de 61 
ani din Reț. Viitorii reprezentanți 
din Marea Adunare Națională nu 
vor mai fi „domnișori” ce nu știau 
decât să ne amăgească în preajma 
alegerilor cu fel de fel de pronii i 
uni mincinoase, pentmea după ce 
erau aleși nici nu vrea să mai audă 

portanței alegerilor din 28 Martie, 
prelucrând Manifestul-P.ogram și 
proectul de Consfituț e.

In aceiașși zi în toate comunele 
din plasa Hațeg s’au deplasat echi
pe muncitorești din Valea • Jiului, 
care prin acțiunile lor du e p-n’ru 
sprijinirea și lămurirea țărănimii au 
contribuit la cimentarea alianței .din
tre clasa muncitoare și țărănime. E- 
chipele au fost însoțite de îndrumă- 
torii F. D. P. din Hațeg.

Pretutindeni echipele au foit pri
mite de țărani cu manifestații de 
simpatie prin care șiau exprimat 
voința și hotărîrea de a sprijini 
victoria în alegeri a F. D. P. vo
tând SOARELE, semnul belșugu
lui, luminii și bunei stări.

toi iliute prin bun* imoialx.
Deasemenea proprietățile agrico

le a|e Statului, cuie pună In pe 
zent nu au fort încadrate li R t 
A. Z. I. M., vor fi daie s.ne 10 
losire , lugaiiloi care doresc să 1< 
muric<a>că in schimbul unei cin 
cimi clin recolta s o:-.-:i. Ca o iu 
marc a intariicl tot mai ritnț Le a 
Icului stal-i'iz at, prețul chibrituri 
lor a fost redus drla 5 la 4 ld 
iar a tutunului plugaresc dela 7UU 
la 6<J0 lei kgr.

O altă măsura luată de guvern tn 
fulo.u| plugărimii șl bunuiul mers 
al campaniei agricole de primăvară, 
este inie,nil ca fă tei de Mi.iistciul 
de Justiție, prin ia c mun ito ii a 
gricoli condamnați |a mul puțin de 
șase luni imliisoare, vor fi amâ 
riați pentru e ezutarea pedc,zsei

Din măsurile înșirate mai tu- • 
duse In ajutorul plu^ăi.uiJ, de. 
prinde mam a.e.iție pe ca e regi 
mul o are p.ntru țl ănime, care 
pătrunsă de datoria de a apăra ș) 
întări deino?r.i,ia populara — eh-, 
zășia desvoltar.i sale — la alegerile 
din 28 Mart.c va vota cu toată In 
crederea și hotă.ârea, Ista T, D 
P. cu semnul SOAR-LE.

de noi, ci oameni ai noștri, ridicați 
dintre noi, crescuți In ne. oii.- noa 
stre, sub apăsări* greutăț lor ce 
le puneau pe umerii no.trd cei ce 
ne a condus țara până nțai eri

Suntem convinși că tânărul ro 
stru candidat Jurca Ion, plugar păi 
maș, va ști să ne rezol.e probleme 
le noastre, a <e|or cc mun rin pi 
mântui.

Deaceia, deabia aș.eptăm ziua de 
23 Martie, in care vom vota So« 
rele, se.11n.1t Frontului Democrației 
Populare, nădejdea noa tră de vii 
tor”. P. Alină au coreei

PLUGARI,!
Votați SOARELE 
■a

Din grâul sovietic 
județul nostru a obți
nut 20 vagoane pen
tru însâmănțârile de 

primăvară
Iu urma cererii făcute de Co

mandamentul Unic Judejean pentru 
însămâ. ri, Ministerul Agriculturii 
și Domen.iior 1 repa tizat județului 
nostru o c.mtitale le 2(1 vag. grâo 
de primăvară, — pentru -e.nințe 
— primit din U. R. S. S

Cu aceasta cantitate de gr.m — 
care va sosi 1 ie a e tea — . ste 
asigurat necc-a-ul Ce ițe n 
tru îndepl.mr.a i e; a|. a p| u ut 
de insămânțări

reaLf.de
uiia%25c8%259b.it


ZORI NOI 3

Brigăzile U. T. M. din jud. Hunedoara 
au lucrat în luna Febr. 46.020 
ore voluntare de muncă

In luna februarie a. C. 
brigăzile țJTM din jud. Jiu 
nedoara au lucrat 46.020 «re 
voluntare di muncă 111 mi 
număr total dc 2 82» tineri 
voluntari, reușind să antrene
ze în muncă 4.200 sindicaliști, 
militari și.țărani.

In acțiunea lor au realizat 
următoarele:

Au săpat 2940 in. <pi 
mânt șanțuri pe lângă șose 
le ; ,---- -

S’au descărcat 2500 to te 
materiale necesare furnalelor 
dela uzinele Călan și 1MS- 
Huncdoara.

S’au reparat 16 km. șosea 
la Șibot, Vinerea, .Dobra, 
etc. 14 podețe, în corn. Ilia, 
s’a lucrat la construirea unui 
șanț de irigație pe o lungime 
de 1 km. adânc 
și lat de 4 m..

A fost asanat
1.000 m. p,

Deasemem au

iu

xccutate munci la aerisirea 
magaziilor cu cereale, cură
țiri de fântâni, reparări dc 
stadioane sportive, plantarea 
de pomi roditori, etc..

Plugarii încadrați in p M 
R și F. 1‘, au exectutat
luna Februarie, voluntar, ur
mătoarele :

8 km- construcții dc drum 
28 km. reparații de drumuri, 
plantarea a 30 de stâlpi pen 
tru tlecirifjcare, construire 1 a 
46 poduri și podețe, repara
u-a a 6 poduri, 11 punți, 5 
fântâni, 25 km. șanț Jcsfun 
dat, 2 primarii reparate, 130 
m. c., pietriș pe șosele, . jo 
m garduri reparate și plan 
tații pe șosele.

de i .80

un loc

mai fost

Anunț

m,

de

e-

Firma SUCl Iacob Biber, 
din Petroșeni anunță că a 
primit în luna Martie 1948, 
următoarele mărfuri textile 
raționalizate pentru distribui 
rea cu puncte:

500 duzine ață de cusut, 
1080 perechi ciorapi mătase; 
800 m. ștofă
700 m. ștofă 
4000 m. zefir;
rică; 300 ni.
lățime; 243 m- sherge 140 m. 
lățime; 300 m. sherge damă; 
100 m. căptușală mâneci; 
1749 m. crepdechine; 500
povpolină; 350 m. lingerie; 
100 m. mătasă cămăși băr
bătești; 7000 m. .stambă.

bărbătească; 
rochițe;
20.000 in. aine- 
sherge 70 cm.

1.
1

Pregătirea
Bugetului General 

al Statului
seLa Ministerul Finanțelor 

continuă lucrăr le pentru în
tocmirea noului buget gene
ral al hiatului pe exercițiul 
1948/49.

Încă de săptămâna trecută 
tov. Vasile Luca, ministrul 
Finanțelor și Vasile Modo
ran, subsecretar de Stat al 
Finanțelor, au cercetat îm
preună cu titularii celorlalte 
departamente pioectele de bu 
get prezentate de minist re.

Bugetul general al Statului 
pe anul 1948/494^ fi întoc
mit pe măsura posibilităților 
reale de venituri ale Statului, 
astfel ca echilibrul bugetar 
să poată fi asigurat în tot tjm 
pul exercitării bugetului.

îndrumătorii trebue să fie un imbold 
în munca pentru crearea unei vieți 
mai bune pentru poporul muncitor 

a spus tov. V. Sudor candidat pe listele F.D.P- din jud. 
Hunedoara la ședința plenară a îndrumătorilor din Cugir

In zjua de 19 Martie a. c., 
a avut loc în sediul org. P.M. 
R. din Cugir, în prezența tov. 
auder Viliam, candidat pe li
sta F.D.I’. în jud. Hunedoa
ra, o ședință plenară cu în
drumătorii ce se deplasează 
la sate pentru lămurirea să
tenilor în vederea alegeri'ar 
dela 28 Martie.

Cu această ocazie, tovară
șul Vlad Alexandru, secreta
rul org. locale P.M.R. a exa
minat munca ^epusă de în
drumători la sate, făcând 
critica acelor ce au comis gre 
șeii, dând totodată lămu. i i 
de felul cum trebuie du -ă 
munca de lămurire în rându
rile țărănimii.

Tov. Stider Viliam, candi

dat pe lista F. L). P. în jud. 
Hunedoara, a arătat că îndru 
mătorii trebuie să ducă lu 
mină în rândurile țărănimii, 
să fie un exemplu în mu?/ a 
și luptă pentru asigurarea vi
ctoriei F. D. I’. in alegeri, 
să fie un imbold în munca 
pentru creerea unei vieți mai 
bune pentiu poporul munci
tor din întreaga țară.

coresp. I. G. |

Minerii dela Valea Morii 
întâmpină alegerile din 28 Martie prin 
extracția a cât mai mult minereu de aur

Minerii dela exploatarea 
Valea Morii a soc. Mica d’n 
Gurabarza, filonul sf t,u, 
însuflețiți de ilanul de miri 
re a producției cu care între 1 
ga muncitorime din țara una 
str.l, întâmpina alegerile Ma 
rei Adunări Naționale, î i 
desfășoară tot mai larg forțe 
le de muncă în extragerea a 
cât mai mult minereu de aur.

Astfel în luna Februarie a

fost preliminat 768 tone mi
nereu, cu un conținut de 1,5 
gr. (tonă, real.zându-se 1.129 
tone minereu cu un conținut 
de 5 gr. la tonă.

Fe lângă aceasta s’au 1 
extras 55 kg. minc-reu cu 
nativ, din care sa obținut , 
titatea de 6,701 kg- aur

P. Almă,-an 
coresp.

mai 
aur 
car» 
fin

Uniunea Sindicatelor Sanitare 
din România îndeimnă pe membrii 
sindicatelor sanitare să voeze li
stele Frontului Democrației Populare

BUCUREȘTI, 24 Ager- 
presj. Uniunea Sindicatelor 
Sanitare din România a ad
resat în vederea a'.egenlor de 

28 Martie a. c., o chema 
către toți cei care activea

ză în câmpul muncii sanita 
în care evidențiază realiză

rile regimului democrației po 
pulare pentru îmbunătățirea

la
re

re

situației sanitare a jirit în
demnând pe membr i sindica 
telor sanitare să și incorde- 
se toate forțele pentru a apă
ra sanâtatea poporului per.tiu 
desxoltarea și înflorirea Re 
pubhcii Populare Române și 
să voteze listele Frontului 
Democrației populare.

Să sprijinim cu hotărîre lupta F.D.P.
Apelul îngerilor și a techn cienilor din România

BUCUREȘTI, 25 (Ager- 
pres). Inginerii și teclmicic 
nii din România, au lansat un 
apel în vederea alegerilor în 
care se spune între altele:

Împreună cu toate straturi
1

ASESORII POPULARI 
au rostit primele sentințeîn pro
cesele contrabandiștilor de aur

In ziua de 11 Martie a. c., ase
sori populari Eăidean Vasile și Zsok 
Titus, sub președinția d lui jude
cător Todea Ioan de pe lingă Tri
bunalul Deva, au condamnat pe in 
culpatui David loachim din corn. Or- 
mindea zidar la mine'e Scc. „Mica’f 
— Brad, la 3 ani închisoare carec- 
țională și 5.000 lei aine -.dă peitru 
sustragerea unei cantități de 170 
grame minereu aurifer dela mineîe 
6oc. „Mica”. Sentința m.i preveie 

•despăgubirea Stalului prin plata unei 
sume egale cu de 4 ori valoarea)'au
rului furat.

In aceiași zi, acdiș complet de 
judecată a achitat pe învinuitul Di

vid Nicolae, fierai al Soc. Mica, 
învinuit dc a fi sustras 2 grame 
fire de amalgam, găsite la o inspec
ție în dulapul său de scule.

învinuirea adusă s’a dovedit ne
întemeiată, inculpatul dcvqrind că 
cele 2 grame fire de amalgam Sunt 
provenite din reslu.i'e mici ce s’au 
lipit pe scule în timpul e atracției.

Din analiza celor două sentințe se 
desprinde clar spiritul de dreaptă 
justiție de care^unt călăuziți în ac
tivitatea lor asesorii popula i pedep
sind aspru pe contrabandistul de 
aur dovedit și absolvind de orice 
pedeapsă pe al dopa învinuit care 
— după cum s’a constat — era 
victima unei uri personale.

Cei care doresc echivalarea studiilor 
supraprimare de 7 clase pot depune un 

examen de diferență
BUCUREȘTI, 25 .(Ager- 

pres). Ministerul Educației 
Naționale a dat o decizie prin 
care prevede că pentru echi 
valarea studiilor supraprima-

re de 7 clase cu trei clase 
de gimnaziu unic, cei în cau
ză să depună examene de di
ferență în sesiunile Februa
rie, Iunie sau Septembrie.

Județul Hunedoara renaște 
prin muncă obștească 

valoare de lei 1,339.750 Ici, prii) 
prestație lei 18.096.694, iar proprii, 
in valoare de 2.548,254 lei.

0 muncă prețioasă : 
culturalizarea poporului

Paralel cu munca de ridicare ma
terială a satelor noastre, s’a desfă
șurat și o intensă muncă de cui 
turalizare.

Astfel, numărul școlilor primare 
a fost ridicat dela 362 în 1941 la 
412 în 1913, plus 12 gimnazii uni 
ce și un liceu horticol, la Geoagiu.

Tot în această direcție, în acești 
trei ani au mai luat ființa: 318 
școli de analfabeți cu 18463 elevi, 
80 cămine culturale, 28 echipe ar
tistice, 15 coruri, 10 fanfare și or
chestre, 127 biblioteci și 1 cine
matograf.

Astfel, prin munca fiecărui om 
al muncii din jud. Hunedoara, ca 
re-și dă seama că efortul lui se în- 
înănunchiază îiitr’un e.ort comun 
care folosește întregului popor și 
deci și lui, urmele răsboiului și 
moștenirile din neagra epo.ă de gu
vernare a „istoriilor” sunt tot mn 
mult șterse, trecute în domeniul 
uitării. ...7

Poporul muncitor din județul Hu
nedoara pășește tot ntai hotărît pe 
drumul creerii unei vieți mai b ine, 
— drum care i se deschide tot 
tnai luminos, cu perspeethe tot tnai 
largi prin Constituția pe care e che
mat să-șio formuleze, în interesul 
desvoltăr.i sale.

Drum pe care va merge cu con 
Știință la alegerile din 28 Martie 
a. c., când, dându și votul SOARE
LUI, va trimite în Marea Adunare 
Națională pe adevărații săi repre
zentanți, apărători ai iiteresil r sa
le, — candidaji listei Na, l a Fion- 
tului Democrației Popu'.are, care 
are în frunte pe bravul co iducă or 
al muncitorimii Sindicaliste, tov. 
Gheorghe Apostol.

(Urmare din pag, I-a)'

re, iar în cel siderurgic a fost lă
sat cu mult in urmă, 'cum e Ia 
uzinele l. M. S.-Hunedoara. Pro 
ducția de cărbuni urcă Încontinuu, 
cea de minereu de fer, mine.eu 
de aur, etc., cre.de ți ea, ceferiștii 
simerieni i,i depășesc zilnic progra 
mul.

S’a introdus un nou spirit In mui
că, noui metode în pra.tira muncii, 
noui sisteme de exploa.are. S’au 
ridicat noui construcții industriale, 
cum e la Simeria, marea hală de 
Cazangerie și magazia At. C. F. R 

La sate - un vast șantier 
de reconstrucție

Munca de ridicare, de lichidare a 
înapoierii a căpătat acelaș ritm și 
la sate. întreg jude|ul Hunedoara a 
fost transformat înlriun vast șan 
tier de reconstrucție, munca volun
tară cuprinzând cele mai largi mas- 
se populare.

Astfel, prin munca masselor țără
nești, a brigăzilor de tine.et, sin 
dicaliști, etc., prin prestație și p e- 
vederi bugetare, în acești tr.i ani 
de guvernare în interesul poporului, 
populația județului Hunedoara se 
poate mândri cu următoarele rea
lizări :

Cinci sute trei zeci șl cinci de mii 
cinci sute cinci zeci și cinci m. c., 
piatră împrăștiată pe șosele; 327,3 
km. drumuri reparate; 47 poduri 
construite și 177 repa ite, 14 băi 
populare construite, 9 edificii de 
primării construite ți 17 reparate, 2 
școli în construcție și 35 reparate, 
3 comune electrificate și 4 în curs 
de electrificare, 459 ha, izlazuri 
curățite, 12 fântâni repa ate, etc.

Valoarea totală a lucrărilor exe
cutate numai dela 15 August 1947 
și până la 15 Martie 1943 se cifrea
ză la 22.834.698 lei stabi izați, — 
din care prin muncă voluntară în

le muncitoare, inginerii și te 
chnicienii se vor strădui pen 
tru mărirea producției, îm
bunătățirea calității produ
selor și eftinirea prețului de 
cost, contribuind astfel la în
tărirea și desvoltarea Repu 
blicii Populare Române r-en 
<ru creiarea unei vieți pros
pere și fericite poporului ro
mân.

Să sprijinim cu hotărire lu
pta Frontului Democrației 
Populare participând cu toții 
la alegerile pentru M~rea A- 
uunare Națională.

Votați lista Frontului De 
mocrației Populare cu sem 
nul SOARELE.

I

1

Redmerea taxai 
scontului 

Bănci Naționale 
(Urnire din pag. l-a]

urgea- 
impru- 
50 l>

Titnbrul judiciar ți taxa de 
(a calculate la contract.le de 
mut se reduc deasemeni cu 
suta.

Astfel dobânzile ți taxe’e 
creditele acordate se 
pe jumătate față de 
cepea până la data 
zcnt-lui comunicat,

5) Contisiunea Ministeriali a dat 
însărcinare Băncii Naționale a Ro- 
mâniei ca in timpul cel mai scurt

pentru 
apro*-reduc U 

ceeace se per- 
pubhc&ni pre-

„sa înființeze agenții pe întreg teri
toriul rural și comunele urbane 
nereședințe de județ.

Prin aceste agenț i ale Băncii Na
ționale a Româniți se vor acorda 
împrumuturi di. ecte cu formal tățj 
reduse și cu o dobândă simți or 
micșorată, chiar f.ță de dobânda 
pe care ar plăti-o la c elitele 
nute prin bănii i. t-rmecia.e pe 
nouilor dispozițiur.i prevăzut, 
prezentul comunicat.

Această rețea dc ag.nț > va 
săten.lor credi e iftine, iar 
care ar dori sași in.redințcze e o- 
nomiile spre fruetia a e în condițiu- 
nile avanta,oase pre ăzute de legile 
și deciziile în vigoare, li se vor 
pune la dispoziție org.nisme ban
care de toată încrederea.
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Revista Siropuri ^<«1 
despre viitoarele alegeri din Italia

• MOSCOVA, 25 'Radio). - 
Revista Timpuri Noi publi
că un articol intitulat „Viitoa 
rele Alegeri din Italia”.

Pe măsură ce data alegeri
lor se apropie — sciie re
vista — amestecul american 
în treburile Italiei devine tot 
mai bruta]. Ambasadorul st. 
Unite la Roma a devenit un 
agent electoral al partidului 
eiemocrat-ereștin. El vorbe
ște când într’un praș când 
într’altul îndemnând pe ita
lieni să voteze pentru de Ga- 
speri.

Referindu se apoi la atmo
sfera în care decurge cam
pania electorală din Italia, re 
vista scrie:

Dacă cineva vrea să vadă

1.300.000 muncitori gata să declare grevă
TOKIO. —Peste 1.300.000 

de muncitori japonezi, cu
prinzând și pe funcționarii de 
Stat și pe membrii corpului 
didactic, vor intra în grevă 
în cursul acestei săptămâni. 
Dintre greviști 400.000 apar 
țin întreprinderilor de tran
sport și comunicații.

Uniunea Sindicatelor Japo 
neze a anunțat că greva va 
continua până când guver
nul va revizui atitudinea sa 
față de muncitori, încetând |

Sosirea primului ministru finlandez
1«L HIoSCOVH

MOSCOVA, 25 Radio). - 
Primul ministru al Finlandei 
d. Pekala. a sosit la Mosco
va în ziua de 24 Martie 1948. 
D -sa a fost întâmpinat de 
V- M. Molotov, vicepreședin
tele consiliului de miniștri i 
ministrul afacerilor streine al 
URsS împreună cu înalți re 
prezentanți ai oficialitătilor

Incepând dela 1 Aprilie, 
studenții sovietici nu vor mai 
fi supuși instrucției militare intervedere cu d. Pecala..

In întâmpinarea alegerilor 
Capitala a îmbrăcat 
vestmânt de sărbătoare

BUCUREȘTI, 25 (Ager- 
pres). In întâmpinarea alege 
rilor Capitala a îmbrăcat Un 
vestmânt de sărbătoare. In 
stituțiile de Stat sau particu 
lare ca și piețele publice, au 
fost pavoazate cu lozinci. ale 
Frontului Democrației Ponu 
lare și fotografiile conducăto 
rilor poporului.

Piața Republicii ca și ce
lelalte mari piețe ale Capi- 
pitalei, edificiile ministerelor, 

cum funcționează democra 
ția occidentală, să examine
ze felul în care decurg pregă 
lirile electorale duse cu aju 
torul sutelor de automobile 
blindate americane și căluga 
ri care amenință cu mânia 
cerească și a unei aiurate de 
diplonrați americani care a- 
menintă cu foametea, dacă 
poporul va vota cu for
țele democratice.

Revista arată în închcere 
că poporul italian este pen 
tru Frontul Democraț Popit 
Iar, singura forță care s’.t 
prezentat în fața alegătorilor 
cu un program menit să îm
bunătățească condițiunile de 
viață ale poporului.

de a le respinge cererile cu | 
brutalitate.

Unitatea tineretului trebue să insufle un 
nou avânt la luptă și la muncă pentru 
întărirea Republicii Populare Pomâne

BUCUREȘTI, 25 (Ager- 
pres). Marți 23 Martie a. c„ 
la orele 18 a avut ioc laBucu 
iești în sala ARO un mare 

sovietice precum și de mem 
brii delegației finlandeze ca
re se află la Moscova.

La sosirea sa la Moscova, 
primul ministru finlandez a 
făcut o declarație la microfon 
arătând satisfacția de a se 
afla în Capitala MareiUniu- 
nt Sovietice mai ales acum în 
ajunul semnării tratatului de 
prietenie, colaborare și asi 
sistență mutuală între cele 
două țări.

Eri, V. M. 'Molotov, a avat 

și celorlalte instituții publi» e 
și particulare, sunt ^mbrăca 
te în mari panouri eșarfe 
armonizate cu lozinci și nor 
tfeie. Deasemeni, interioare 
le baal-urilor instituțiilor și 
întreprinderilor ca și ale pa
curilor particulare, sunt de
corate sărbătorește, oamenii 
muncii înțelegând sa întâmni 
ne, alegerile dela 28 Martie 
într’o atmosferă cu adevărat 
festivă.

Demonstrații studen- I 
țești împotriva tratatu-1 
luianglo-transioTdanian

BAGDAD. — Mii de stu- 
dcnți irakieni au manifestat 
Marți împotriva noului tratat, 
(încheiat între Anglia și Tran 
siordania.

Studenții au făcut o gre 
vă de o zi și au prezentat 
Consiliului de miniștri o mo
țiune prin care denunță tra
tatul dintre Anglia și Tran 
siordania, tratat ce o trans
formă pe aiensta tini urină 
într’o fortăreață militară bri 
tanică, care amenință, iude 
pcndența tuturor țărilor ara 
be.

Sindicatul minerilor 
americani a respins cere* 
rea guvernului de a înceta 

greva
WASHINGTON. — Sindi 

catul minerilor a respins ca 
tegoric propunerea guverna 
lui statelor Unite prin care 
se cerc minerilor să suspende 1 
greva și să aștepte decizia 
comisiei de arbitraj.

festival de gală organizat de 
Ecderafa Națională a Tine 
iotului Demo rat <lin Româ
nia în cadrul Săptămânii 
Mondiale a Tineretului De 
mocrat. Cu acest prilej, tov. 
Vasile Luca, ministrul Finan 
țelor, secretar al Partidului 
Muncitoresc Român și secre
tar general al Consiliului Na 
țional al Frontului Democra
ției populare, a rostit un im
portant discurs .

Nu puteifi sărbători succe
sele noastre ■ a spus între 
altele tov. Vasile Luca / — 
fără a ne ridica la luptă so
lidară cu toate popoarele ca 
re duc lupta cu arma în mâ
nii împotriva reacțiunii cate 
încearcă reînvierea fascismu 
lui și să împiedice dcsvolta 
rea democratică altora. Să
ptămâna Tineretului trebue 
să însemne o luare de anga 
jament pentru întărirea soli
darității internaționale alături 
de popoarele care luptă cu 
arma în mână împotriva im 
perialismului pentru liberta
te. și pace.

Referindu-se ]a unitatea ti 
nerctului, tov. Vasile Luca 
a spus în încheiere:

Unitatea tineretului trebue 
să insufle un nou avânt la |u 
ptă și la muncă pentru Întă
rirea Republicii Populare Ro 
mâne, pentru ca aceaâta să 
fie un stâlp al apărării pă
cii și un bastion puternic al 
lagărului democratic și anti 
imperialist în fruntea căruia 
se află URsS cea mai puter 
nică dintre forțele acestui la 
găr.

Partidul Socialist Polonez 
s’a retras din Comitetul internațional 

socialist dela Londra
V' a r ș o v i a. I a 23 Mu 

tic- a fost dat la Varșni ia un 
comunicat oficiul anui țând 
retragerea Partidului Soi ia 
lisl polonez Pl's) din omi 
tetul conferinței sociali te- in 
ternaționale. Această hotărî 
re declară comunicatul, e t ■ 
răspun ul p.R S ului lu ho 
tarîrea provocă oare a '-.«■sia 
nii dela Londra a coinitetn 
lui conferinței socialiste jn-

0 înaltă școală cetățenească
(Urmare din pag. !-■.)

Democrației Populare —■ demente 
dintre cele inai capabile, cile mai 
cinstite, cile mai devotate cauzei po 
porului — au devenit candidați! iu 
biți ai poporului, care i consideră 
de pe acum ca pe adevărații săi 
reprezentanți in Maieă Adunare Ni 
ționala.

In trecut, campaniile electorale 
erau susținute cu bani grei furați 
din vistieria Statului, tare apoi erau 
înzecit ți înmiit scoși prin exploata 
rea poporului. Azi, campania < le • 
torală a fost dusă cu sprij’nul ma 
terial al întregului popor, cu bani 
strânși prin conțiibuție boiet - la co 
lecte publice, donați, venituri rea 
Uzate din manife.țări culturale, ba 
luri, etc. Forțele democratice n’au 
voit să arunce ca o povară pe spa
tele poporului acea>14 campanie e- 
lectorală. Au fost foarte numeroase 
cazurile <4nd muncitoiii din jude 
țul nostru, în marea lor dragoste 
pentru regimul <:e demo ta ie popu
lară, au olerit sa aritil p- doua ore 
pentru susținerea luptei Frontului De 
mocrației Populate în campanii e 
lectorală. Conductorii acest, i pu
ternic organi-m p-litic popular, au 
refuzat insă ca să primească o su
ma care ar fi lăsat un gol cât 
de puțin simțit în punga mun.itoz 
rului și au înapoiat jumătate dii 
stimele olerite, reținând numai -a 
lariul pe o orâ. Unde s’ar mai fi 
întâlnit o a-enune.c atitudine de înal
ta ținuta mo,ala la regimurile jec
mănitoare din trecut? Se știe că a 
ceste regimuri ar fi tăcut orice 
ca să ia 7 piei de pe o 11 dar 
ca să i dea ceva, nimic.

O pită caracleritti. ă a c âmp mi i 
noastre electorale, e te lin șlea și 
calmul desăvârșit in care s’a des
fășurat această campanie electorala, 
dovedind odată mai mult unitatea 
politică și morală a poporului no
stru, dovedind libertatea pe care 
regimul nost.u democrat o acordă 
tufuror celor ce mun.esc de a și ma
nifesta nestinglie. iți voința.

Nu tot așa s’a intâmplil și iit tre
cut la%oi. Nu tot așa se întâmplă 
azi în țările care au la condu.ere 
clici exploatatoare, agenți ai impe
rialismului de pev.e oocean. In mo
mentul de fata se desfășoară cam
pania electorală și intr’o altă țiră: 
Italia. Si știe ca Italia esle conJuză 
de o cică de agenți ai impc.ialis- 
mului anglo-american. Pentru a în
frânge vo tra pep r l.t. care se ma
nifesta cu fermitate pentru vi lo- 
ria forțelor democrate grup .te in 
Frontul Democrat Popular, guvernul 
reacționar al lui de (îasperi între
buințează e le mai eliminate meto
de, cele mai murdare manevte. Tur- 
burările sângeioaad sunt provocate 
în peru anență de dnieniețe fascisvc 
sprijinite pe față de guvern, p.-ntiu 
a determini eoni entră.i de tru.e, 
mobilizări ffe polițiști și int rve i- 
ția militară americană. P.ntiu a-i 
atinge scopul [c,r, reacționarii lt.. ieup 
nu se dau înapoi nici di 11 cele inai 
josnice manevre. La or.lici't stăpâ i- 

tertiaționale, hota ire indiep 
tată îmjjotr , a democrației < e 
boslo'. ace și a ]xj].t'< < i ie u 
uitate muncitoreas1 a u i iu 
le de PR.S, Și ue partidul so 
cialisl jta'ian Corm.mcai ii: d- 
dară ca hotarirea partid.ilu 
socialist polone’4 de- a e re 
trage- din ( OMLsCO a t.?st 
luată de comun acord cu ;J- 
te partide socialiste de stâe 
ga.

lor de peste ocean, conJu crea b ac 
ricii catolice a dezlănțuit ți ea o 
furibundă propag.încă nb iuaâ îm
potriva forțtloi drmo. rut.< e. La a 
menința cetățenii caic vor vota cu 
Frontul Demo. rat Pojulo cu e o- 
municarea, că după inoa te nu vot 
mai puțea fi inmorinîntați in - i ni 
lirele catoj.e, că nu li vor mai 
boteza copiii, etc.

Felul in care s’a desfășurat actu
ala campanie electorala ura ț ra 
noastra poate seivi ca e.vmplu ori
cărei țaii din lunna capitali ta Ea 
ridică prestigiul poțoiu[ui nostru 
>1 al ^eg.mufui său demo.rat in 
fața celorlalte popoaie domne și 
iubitoare de pa.e ți libertate.

Mobilizând poporul la Iu, li și 
la muma pc-ntiu conso.idaiea și ■ es- 
voltarea cu<criri;or democratic , pen* 
tru noi succese in munca de recon
strucție a țarii ți imuuniUțire* 
condițiilor de via'a ap- ma .eor 
largi populare, pentm sdrob rea ul
timelor râmă iie rea ți.mare, , eniru 
întărirea picii, a independenței ți 
'uvcranttății nos.-tre na' ou le, I ron- 
tul Democrației Popujaie a t J> 
format campania dctorala i: t ’o 
uriață univer i ate polit â li care 
participă iinen-a majoii'at a po 
porului. Proectul de con-t.tuție al 
R.P.R. reforma dimo.rati a admi
nistrativă, reforma democratica a în
vățământului, ri-lorma d.mo ratica 
fiscală, personalitatea candi Frt'or. 
ca și problemele cele inai vădite 
probleme politi.c >i cc<noniicc le
gate de progre ul, ți | ni t.a, bu 
ntWtarea poporului nc t u, a i u rm. t 
obiectul u io; largi cercur ce studii 
alcătuite din ma.-ile populaqg. Can 
didați și alegători, au par 1 i it îm
preuna la gâs r a .elor mai bune 
soluții pentru a t t î npreună să 
le pună in aplicare.

Din această în <l:ă școali ntațe- 
nească, poporil nostru a . șit și 
mai oțelit, cu unitatea morala și 
pol ti ca întărită, cu conștiința n.ai 
ridicata, cu vtgil n t mai t cază, 
cu voința de munca și I ipt i mai 
întărită.

Pășind in fata urnelor de vota e, 
conștient de forța -a, conșt.etil de 
perspectivele ca.e îi <tau des hise 
spre viitor, popo ul m r. g va vota 
cu el însuși, cu can lidaț'i săi gru
pați pe listele Fiontului D m r. ți i 
Populare iu semnul SOAR LE.

Q. M- gda'in

BELGRAD, 2jr Ra<’ o ț.
La Belgrad a f *c'.nna:a 
convenția de navigație fluvia
lă intic Republica P<» uța.ă 
Română și Republica Fede
rativa Popular a iugoslavă. 
Prin această con.cnție e sta 
bilește o colaborat; m.ti st .Vi 
să a tnijloa. t.1 ,r de tr ■ vpo’t 
fluvial dintre cele d »na ții'i, 
s’a aranjat restituirea *a,c- 
lor românești înecate in spe
le jugoslave ș a.

Ini. prlmtria Județului Hunedoara, Drot 1948.


