
Muncitorii, tehnicienii, funcționarii și con
ducerea dela I. M.S. se pot mândri cu 

rezultatele obținute
1 un lu< i u plă> ut , am 

putea .dirma i hiat Icarie pla 
> ut d< a r.tslm prm ( ole< 
ția de ziat't , șt de a găsi după 
linii de zile, pu-.e în jplicarc 
.uigaiamente hiat< de a g.i 

■ 1 cotpiiinaie lucruri și.-/v • 
nimente, < ai i p • atuaci doat 
se precontz.Lti, se pi, ,upit 
Iteatl.

l'.xcm])le de .iccit fel am 
• ivut în ultimii ani destule, 
iii contrast cu trecutul mi t- 
,-a de îndepărtai, când ceea

< e < ițeai îițtr'o săptămână m*  
mai era valabil in cealalta, 
când <*vo|uția  <-\eminentelor 
împinse înainte, destnințea ,-j 
<»e zi alirm.tțiile falșe ale hm 
ghezict, ale nioșjcrpnii și alt: 
scribilor lor:

(Continuare In pag. IlI-aJ

Călăuziți <lc. cuvinte!:' nta 
relui nostru dascal Karl 
Marx: ,.Teoria devine o foi 
ța uriașă atunci când pune 
stăpânire pe masse” regimul 
nostru de democrație popula 
râ, a pornit 
școli pentru 
cadre.

Școlile de 
și sindicale, 
carea nivelului de cultură, po 
litic și ideologic al clasei nmn. 
citoare și pregătirea lor pen 
tru o nouă viață de muia a 
libera și progres.

.\stfc], am avut ocazia în
ziua de 5 Aprilie a. c., să a- 
srstărp la deschiderea unei 
noui scoli de cadre. Prima 
serie a școlii de cadre sin
dicale medii, din județul no
stru.

întruniți în sala sindicala 
lui mixt alimentar din str.

7.468.541. 
scrutinelor: 192.190 .

1
Partidul Țărănesc IJemocrat^ 

50.532 voturi; adică 0,7 din totalul 
voturilor întrunite pe loale listele,
2 mandate.

Diferite grupări independente, 
245.635 voturi, adică 3,3 la sula 
din totalul voturilor intrunile pe 
toate listele nici.un mandat

(Continuare în pag. II a)

BUCUREȘTI, 6 (Agerprcb). As 
lăzi după 'amiaza arc loc intr’un 
cadru solemn, prima ședință a Mă
rci Adunări Naționali aleasă la 28 
Martie. Deschiderea Mărci Adunaii 
Naționale se va face în prezența
membrilor Prezidiului provizo
riu al Republicii Populare Româ
ne, a membrilor guvernului, a cor
pului diplomatic, a reprezentanți-

Ară trimitem călduroase Sa 
Întări cu ocazia succesului 
alegerilor din România. 
Suntem mândre că surori
le românce demne de ma 
rea noastiâ prietenă Ana 
Pauketyau dat dovadă de 
voință fermă pentru pace 
si democrație.

< r« lur dr i
Inda-triei |i 
primit imro

I • I• ■ • * * 2 * 1 * • ' ♦ /-,«u
bulgaia '.cosita 
pentru a trata 
nou ,ii-or<l 
mereialc și 
. i onomică 
Bulgaria.

Nigo< icrile u delega’" 
bulgaiă, vor îta . pc Mij-rcuii 
kt Ministeiu. industriei A 
Comerț ui ui.

Po 
de 
în 

ultima zi în mijlocul alegatorilor 
continuând acțiunea de lămuri ie în
cepută în cadrul i ani pan iei elec
torale

Desbatetca largi a | lomului de 
constituție la caic și au >pu< cuvân
tul massele. populare, va continua 
in Marea Adunare Naționala cu pri
lejul elaborării legii huidanicntalc 

Republicii Populare Române.
Marea Adunare Naționala xa ține 

prima sa ședința (estixa azi după 
amiaza la orele 10.

După alegerea unui președinte de 
vârsta, va urma alegerea biroului, 
care va face validai ca alegerilor.- 
Evenimentul politic de astăzi al des
chiderii Mărci Adunați Nationak. 
xa fi urmărit de numeroși ziariști 
români și streini, care acorda faptu
lui o deosebită itnportanU deoare
ce sc anunță o intensă activitate Ir 
gislativă prixind cele mai importante 
reforme •jela întemeerea Republi
cii Ponulare Rrnnânr 

A ngajamcniul sakiria’.ilor 
dela Hunedoara luat prin re
prezentanții lor la conferii! 
la dela Ecidinand din ziua 
de 15 Decembrie ioț”, 
ziua mmânarii primului (Pa- 
pel de producție acordat de 
Uniunea Metale - Chimică 
muncitorilor dela T. X. C, 

de a făt*  ca drapelul pro 
ducției sa fâlfâie pe uzine
le lor la sfârșitul < clei <le 
a 11 a întreceri în siderur 
gic, indt plinirt t acestui an
gajament vin<‘ in afara 
de iaplul că adauga încă o 
verigă la lanțul realizărilor
< lașei muncitoare, ale regi
mului democratic dtn| țara 
noastră, --- să aducă încă Un
< xemplti grăitor în această 
direcție.

Ce a permis industriei de 
Stat care sub regimurile 
storice" era desconsiderata, 
lăsată în coada preocupări
lor, să devină azi fruntașă în 
întreceri, crescându i din lu 
na in lună potențialul?

Răspunsul ]a această în
trebare îl vom găsi cunos
când î n pnmul rând politica 
generală a regimului nostru 
democratic a ciasei munci
toare și a Partidului ei de 
avangardă, în problema in 
dustriajizării țăr'i și a proprie 
tații Statului, înscrisă și în 
I’roectul de Constituție. „Bu 
nurile comune ale poporului 

spune art. 7 — constitue 
temelia materială a propă
șirii economice și a indepen
denței naționale a Republi
cii Populare Române. Apă 
rarca și desvoltarea bunuri 
lor comune ale poporului e- I

Rezultatul definitiv al alegerilor 
pentru Marea Adunare Națională 
Frontul Democrației Populare a întrunit 93,2% din 

voturi, câștigând 405 mandate
Comisiunea electorali Centrală co. munică următoarele rezuitate ale a- 

legerilor pentru Marea Adunare Na-țională:

Totalul general' al alcgătorilo; r înscriși: 8.399.416.
Totalul voturilor Întrunite de liste:
Totalul votuiilor anulate Ia despruierea
Totalul votanților: 7.061.031.
Mandate de atribuit: -114.

Distribuirea mandatelor s’a făcut 
in felul următor:

Frontul Democrației Populare, 
6.959.936 voturi, adică 93,2 la sută 
din totalul voturilor întrunite pe 
toate listele, 405 mandate.

Partidul național-liberal, 212.43^ 
valiri, adică 2,S la sută din tota- 
!■! .1.-Jurilor întruniți*  nc Inalf*  lls-

'mul V. Nr. 489

♦tv o ÎIU lat' Ifiri- ;i |jr. jrlll 1 1 
l.’ițean".

• > atitudine l ompch l si Imn 
bata d<< 1 I;tț«i do av crea St i 
lului cai'' .1 i formează 
nul i omilii a I întregului 
11< »r.

In special după \ fimva I 1 
l’dt. Cdteorgliiu Îmi in țțun 
l< a MiinHvt ulii Industii' i și 
( 'omerțului atitudiiie.i a' 1 tui 
miniștri s a schimbai l.tiă de 
1. M. S, uzina iininiriantă in 
desvoliarca industriala a Sta 
tului no-iin.

Nu a li]r-tl m ac-as.a dil'c. 
t cel ie nu 1 a iiimrul l . ’X. '
S. <1 al Cehoslovaciei, care ,1 
furnizat I. M. S, ului materia 
lele pecesare: < ăi atmda fi
I r.ic.la r;i, 1 1 a i, etc..

Buna organizare a muticii, 
.«•din t rea numărului dc al> 
sențe nvmotivatc, bri.’.a iie 
de muncă voluntara, ,<u con 
t'ribuit toate la atingerea ),• 
/uitatului < n care muncitorii, 
tcchnii tenii, 
conducerea 
pot mândri.

N11 poate

luncț ioii.trii >t 
I. \f. S, tillli -e

h trecuta • n vc 
B. Someșfeleam»

j

<Oescm«lei*ea  șcxdKj 
de stnsfiăcale

de pe lângă Consiliul Sindical Județean Deva
Aurel \'lai< u Nr. i, viitorii , 
elevi ai scoalci sindicale îm ' 
pretmă cu <> parte a comite- I 
tului ]utdepan Sindical, a 
tovarășului . .rigoraș C-tin, 
prefectul județului Hunedoa 
ra, reprezt ntanți ai corțiului 
profesoral din localitate și 
de]ep îtttl I’. AI. K., au inau
gurat cursurile școaiei prin 
intonarea ,,Internaționalei".

Cuvântarea de d, schidere 
a tost ținută de tovarășul Kb- 
lcosy secretarul secției orga
nizatorice a Consiliului Sind 
]ud. care, a’făcut mai întâi un 
mic expozeu asupra situației 
politice, pe pian național și 
internațional, 
în continuare 
de cadre, de a 
cește cadrele 
înarmați cu o ideologie sănă 
toasă Marxistă Leninistă.ab 
solvențtisa pornească în câm 
pul muncit și să sc înroleze 
efectiv în mișcarea sindicală

Tovarășul Kokosy înd«am 
nă apoi pe elevi sa învețe, 
să folosească timpul în inte
resul lor, învățând, pentruca 
la rândul lor să poală lămuri

la înființarea de 
popor, școli de

cadre de partid 
au ca scop ridi-

Il

7 Mandate.
Țărănesc

iele,

Lei 5 Joi 8’'Aprilie 1948
Proletari din toate (grile uniti-ual

REDACȚIA; Deva Str. Karl Marx Nr. 2 Telefon 252 i
ADMINISTRAȚIA: Deva Palatul Prefecturii Telefon 426
Tua port plltll* la, jmvrpr oonf. aprob. Dlr. 0en PTl Ur. 217.262.945

ABONAMENTE,

LUPAH lai 120 COLECTIVE lai 10 Ibiu.Uu.Hi pt țAraai, ■>*-

ro 3 LUMI lai 350 oiun pl InaOtMarl 100 ua

T flEretu! i-in întrona țară, 
va contribuie la consolidarea noastră 
economică, muncind pe șantierul na

țional Bumbeșii- Livezeni
In cadrul nimicii «limitare de ier 

t« t in /iua de 1 \piilu a. e.z 
\'i-cu. I nma Prnhiliii i șaniimv 
-- luai în judelui iin<.r .

Pe ulțiiiml șanti'1 
linia (viata care im i 
ramas de construit o j'oițiiuiv ce 
lucrărilor. '
Tinerii brigadieri .) au luat an 

gajamciitul sâ tetmii ■ > <-ista lucia-

I

xoi uium i un 
t: dvahingul Jt 

r

I,

D-sa a arătat 
rostul școlilor 
ridica ideologi 
ca la sfârșit,

I

I

(Continuare In pag. IV-a)

Femeile din Ungaria 
felicită U. F. D. R. pentru victoria în a- 
legeri a Frontului Oemocrației Populare

Uniunea Femeilor Demo
crate din Ungaria, a nimis 
Uniunii Femeilor Democrate 
din România următoarea m 
legraamă de felicitare pentru 
victoria înregistrată în ale
geri de Frontul Democrați
ei Populare:

un-i -Hi: 11 .111 Ti 1 in | in 1 j-

11 i-i mari • ulii t<- n. tu>i> di : Țh J
Huniln di I r. 1/' ni. . .1. <• afla

nuiîi-ti -Ir IhM 
ului 11.1 km. si 
i-prc/int.i 211 la

I:in î •, 1«-r ’rinlin ! 
din ari a ni.ii 

suta din t. la ul

r<- î.fiuti ilc 
to.i*  -p» uih <i

Un scurt /stoi/c

tvriiiiMi. ii.

al liniei Bumbești 
I.tvezent

Lînrarib pi ulm aceasta lir.i> au 
fost ince|Mite inca din anul I9z4. 
dar in timp de 26 ani, ailica 
pilii in 1911 - 1111 -.'au efectuat
dcc.it lit) la -tua din lutului Iar. 1 au- 
za ritmului sca/ut în tare iă- 
vi-alt lucrările a fost politica gir 
.2.1" *1  I 'Jil .U2XU1» 1" . t<£.

na
pru 
mă
011

I

• Ic a tine <eama tir intcf’c-- b 
țioiiaic, aveau in xedere doar 
fitul lor personal. Li, lucrau 
na în mâna eu '-ncictatile dc 
itrikțic, cu gândul doar la bene
ficiile lor, fără a "c inie.---a de
mersul lucrărilor.

Lucrările au Mințit în-a 
xiorare in ultimii 3 ani, in 
carora s’a efectuat im a _’0 
din total.

o in
ii mpul 

Ia sut t
J

Ce reprezj'n.a pentru economia noas 
tra lima Bumbețt' Livczeni

Linia Bumbești-Lixezciii prezint j, 
<j ck'osel iiâ importanță pentru econo
mia noastră in general. Străbătând 
Carpații de-alungul Jiului, printHo 
regiune plina de | i tor isc, ea va face 

H. N- Doream

Intr’un cadru solemn Marți a avut loc 
prima ședință a

Mar ei Adunări Naționale*
lor autoritarilor Diile și iniiltan 
și a organizațiilor obștești. 

Deputății Frontului Democratici 
pulare, care au sosit înțepând 
cri in CapitaB, au stat până

i

Noui cantități 
mărfuri sosite 

U. R. S. S.

de 
din

V

»

începerea negocieri
lor cu delegația 

economică Bulgară
l.li .m.;.' ■ d.

Îl 1
( "HO
.; z t i a

2i.i < 
li’

jii< h< i r< a .iis-.L 
s. himbur! , - 
d" i-olabrd' ne 

Rtiin.mi.i șt

l •
T

L
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;î 
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Perspectivele deschise tineretului
prin marea victorie a F. D. P. în alegerile din 28 Martie

Acțiunile U,T Al. în județ
Tineretul iilatiirt (Ic înticg popo

rul muncitor,u suferit sub iegim.ii 
rik trecute, toata gama de asupriri 
de exploatări și de opreliști.

In urma marilor transformări prin 
cart a trecut tara noastră si în spe
cial prin marea victorie a forțelor 
democratice încadrate in T. I). P. 
în alegerile din 28 Martie, tinere 
tulii i i «c deschid noi si largi per
spective de dezvoltare din toate pune 
tele de vedere. E destul să anunăm o 
privire asupra Manifestului Progranil 
al F. J). P. și asupra noii Con- . 
stifuții, spre a ne da seama de 
acest lucru; toate drepturile și as 
plrațiilc întregului tineret nu numai 
că sunt prevăzute dar mut și asi
gurate.

Uliul diu principalele bunuri de 
care tineretul a fost lipsit în Ire ut
— și acesta cu scopul bine deter
minat de a fi mai ușor exp’oatat
— a fost posibilitatea de a ac cul
tiva. Porțile tuturor școlilor nu erau 
deschise decât pentru cei boguți, 
adica pentru cei puțini care în ma
rea majoritate a cazurilor e au și cei 
mai puțin merituoși. In acest timp 
marea inassii a tineretului trăia în 
întunericul

Astăzi acest drept la cultura nu 
numai ca este un bun accesibil, 
întregului tineret, dar el este asigu
rat materialicește. Prin articolul 23 
din Constituție se prevede gratui 
tatua și obligativitatea învățămân
tului primar -- nu numai în mod 
formal cum era în trecut — precum 
și p cordărea de burse de Stat ele 
vilor și studenților merituoși.

Se stimulează de ademenea dezvol
tarea învățământului profesional și 
tehnic prin care se vor ridica noi 
cadre bine pregătite, care intrând 
în muncă, prin cunoștințele și prin | 
voința lor de a fi folositori pa- | 
triei, să poată îndeplini cu succes 
sarcinile ce îi vor sta în față.

Un alt bun care a fost dat linc- 
retului și întregului popor — bun 
de care de asemenea a fost lips.t în 
trecut, ci aparținând unui grup res 
trâns de avuți — este sportul. As
tăzi prin el se asigură tuturor 19 
desvoltarc fizică puternică și ar
monioasă.

Astăzi tineretul are dreptul de or
ganizare, dreptul de a avea ziare 
și reviste. Jn toate acțiunile sale, în 
special în ceea A*  privește noua sa

legătură între legiunea iarbi-111 l’iS 
ra a Vliii-Jiului din jujeiul 110S 
tru și Sud-Estul țarii, Conscci ițele 
acestui fapt simt pe cât de itnptr 
tante pe atât de ușor vizibile.

In primul rând se tor crea posi 
bilitați de aprovizionare directă și 
rapida cu cărbuni a centrelor con 
sumatoare din Oltenia, Muntenia și 
Dobrogea-, scăzân.lu-se mult distanța 
de transport a cărbunelui si impli 
cit prețul de cost.

Totodată - prin legătură direc
tă cu Sud-Estul țăiii, se >a putea 
descongestiona linia ferată- pe ruta 
Sinteria-Brarov-P.redeal, pe unde se 
lace actualmente transportul cărbuni
lor, iar in al treilea rând, muncitorii 
și in general toată populația Ju 
dețului Hunedoara, va putea li di 
rect aprovizionată cu produse ali
mentare din Oltenia - eliminând 
greutățile de transport dânduse 
în acelaș timp posibilitate micilor 
producători de acofo, să-și valori 
fice produsele lor.

Tirrtretul e conștient de impur 
tanța mare a acestei lucrări prin 
care se va aduce o îmbunătățire' 
generală a traiului marilor inasse 
muncitoare.

Cu nestăpânitul lui avânt de a 
munci pentru binele și întărirea Re
publicii noastre Populare, și a luat 
angajamentul de a termina cele 20 
de procente ce au mai rămas de 
efectuat, până în ziua de 7 Nov. 
1948 — lucrare care făcută în rit
mul din trecut ar fi durat încă cel 
puțin 7 ani.
Sosesc pe șantier tineri din toa(ă 

țara.».
începând din ziua de 1 Aprilie, 

sute de brigadieri sosesc pe șantierul

L . A. E. R, a inițiat un 
concursf dotat cu un premiu 
și două mențiuni pentru im 
ntri uniunii. Versurile trebuc 
să oglindească preocupările 
l ■ A- R- E, ului și ridicarea 
nivelului de învățătură, re

BL’GuREȘTI, 7 (Agcr- 
pres). Printr’o decizie a Mi
nisterului Artelor, toate insti 
tuțiile de Stat și particulare 
și toate asociațiile culturale 
din țara care voesc a,ține con 
fcrințe cu caracter cultural 
și orice acțiuni culturale, sunt 
obligate să înștiințeze în prea 
labil Ministerul Artelor Di
recția Literelor și Manifestă
rilor artistice populare, ju

construcția, unitatea tinere 
tuiui în slujba R(:publi:ii. |.u 
crurile versurile și m-lo 
dia se primesc pana în 
data de -3 .Aprilie în strada 
fio u S>roc*cu, ti. Bucure
ști.

privința acțiunei culturale . e 
vor să întreprindă.

Proprietarii sălilor de ro 1- 
lcrințe și de spectacole sunt 
obligați sub sancțiunea in 
chiaerii sălilor in caz de ne 

conformare, să oblige pe cei 
care solicită sălile in scopuri 
culturale să-și facă dovada 
ca Ministerul Altelor a a 
probat manifestările pe- care 
vor să le întreprindă.

30 zile APRILIE 1948
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MIERCURI '
1792.—n." Cli. Fourier, socialist uto

pic francez. * '
1929 —Sălbatica disolvare a Congre

sului Sindicatelor Unitare de 
la Timișoara de către guver
nul manist.

ION FONAGHI
• (1900-1929)

Tânărul comunist hm Fonaghi, 
ziarist ardelean, este arestai in 1925 
.și condamnat la 5 ani închisoare.

La Jilava, Fonaghi organizează 
o adevărata școala Je cadre, cu 
scopul de a răspândi printre munci
torii întemnițați acolo ideologia mar- 
xista-leninistâ. El caută să dea to 
varășilor sai acest instrument puter
nic, care este marxismul leninismul^ 
pentru ai ajuta să înțeleagă și să 
analizeze în mod just evenimert 
tele contemporane.

Ros de boală și de mizerie, el 
moare în inchisoa,ve la 1 Aprilie, 
în vârstă de numai 29 ani.

Sindicaliștii dela Congresul din 
Timișoara au irut să facă tovarășu
lui lor o înmormântare demnă de 
el. Aceasta a fost ocazia găsită de 
guvernul odiosului Maniu pentrp a 
brutaliza pe congresiști și a disolva 
în mod samavolnic Sindicatele Unite., 

atitudine tații de muncă, întâmpina 
mini ai Inutili oință și sprijinul tu
turor, creindu i-se condiții optime,I 
pentru toate manifestările Mile su
perioare.

Tot In Constituție este prevăzut • 
și asigurat dreptul la odihnă și 
asistenții medicală. I le importanța 
acestui fapt ne putem da seaina a- 
runcând o cât de scurtă privire în 
trecut, când mii de tineri, muncind 
în condiții nehigienice, erau secerați 
de tuberculoza sau de cele mai di-' 
verse boli, care găseau un mediu 
favorabil in trupurile lor slăbite de 
iifunca grea și traiul mizer.

Ceea ce prezintă o importanță 
deosebita pentru tineret în conținu
tul noii Constituții, este acordarea și 
asiguraea drepturilor cetățenești și 
politice. Tinerii au dreptul la vot 
delii vârsta de ÎS ani, iar dreptul 
de a fi aliși la vârsta de 2'J mi.

in acest fel tineretul participa de 
acum înainte iu mo.l efectiv în 
conducerea Statului, alegându-:;i rv 
prezentanți chiar din mijlocul siu

Udata ce tineretul are insă

Cetiți
Tânărul Muncitor

Organul Central al U. T, M,,

Acțiuni ale tineretului sătesc
In comuna, Geoagiu un ni 

mar de jS tineri săteni 
a'ntreiiâncl in munca și vârsț 

nicii au muncit voluntar 
]a reiaMMk-a șoselei județene 
din comună.

Tineretul din
va contribui la 

(Urmare din pag. I-a)’

ligiitu aceste drupluri, ni fața lui 
stau df acum înainte noi și mari 
sarcini tic că u im nimici.or în uzine, 
p<l ugoart u imaț.i p< bamiL 
școlilor.

Așa cum a lust și până acum, 
d trebuie sa lie dementul mobili
zator în înmiea voluntară de recon
strucție a țarii, uceada fiind șl iqiu 
din niarK’e lui datorii de onoare, I a 
fel ca și pana acum, tineretul tre- 
bue să nimutasț U nepreiupcțînd nici 
un efort pciitih mărirea ^rodikțiui 
și a productivității muncii, să fie 
in fruntea operei du culturalizare a 
niasselor și a luptei pentru lichi
darea a nai fa beți.anului, să munceas
că necontenit pentru ridicarea nive
lului sun tehui ;.i cultural, factori 
dctermimmii ai ii4uror acțiunilor |X 
care le inln ioifl.tCj A fie exemplu 
du disciplina. ,

Muncind a-liul și luptând tara 
preget iib t» agul F.bP, tinere 
tul își va menținu drepturile căști 
gate <bipi multe ri grele jjert'u 
aducând un aport efectiv în nia 
rea lupți a întregului popor pen
tru con.-ulîd.uca regimului nostru 
du Democrații Populară, pâ ind cu 
liotiiîie spre un viitor fericit.

N. ZAMORA 
Si-crjud. I .N.T.LxR

Tnieretul , iu c<ftiu,.a G 1 
mar a reparat o porțiune de 
700 m. din drumul comun.d, 
pe marginea căruia, pr în
treaga iuiigimc au ;mat i 
un șanț de scurgere.

întreaga țară
consolidarea noastră economică

dela Biii’ibesti-Li\ 1eni ] entiu a în
cepe im.nca. Toii unt [lini de e 
lan și de voința de a fi folosii ori 
patriei. 1

Pe șantier totul e pregătit pen
tru a Ie crea con liții cât mai bune 
de trai: barăcile i cantinele sunt 
bine amenajate, iur in timpul liber 
vor rula filme, se va ju a teatru, 
se vor ține con eriuțe e.iuca i\e și 
instructive. Astiii șantierul este și 
nu focar ue cultura in acelaș timp, 
timp

Au trecut' 0 zile dela deschiderea 
șantierului i tinerii de pe întreg 
cuprinsul țâr.i au venit să ^ontribue 
cu munca lor la ac istă opera de 
refacere.

Tinerii din județul nostru, muu 
citori din r ine si ogoare, sunt aș
teptați și ei să p.nticipe 
in această munca de re
facere a țării, dând dovadă ca in a 
tâtea alte rânduri de felul in care ei 
utțeleg să muncească pentiu viitorul 
lor, pentru binele întregului popor.

Șl suntem siguri că deși cu puțină 
întârziere se vor prezenta la da
torie.

CiNEMA. PROGRESUL m

prezinte azi Miercuri 
ultima zi grandioasa 

realizare Sovietic*

RAPSODIA 
CAUCAZIANA

Umplem butelii de
A — •ntonnațiunlAragaz

Pentru ca ucenicii din uzine sl 
ateliere, care duc plini de abne
gație lupta [iu plan economic, sa al
bii o hrana cât mai substanțiah, 
li s’a distribuit du către ti. T. M. 
în zilele du 28 Martie - 2 Apri 
tiu a. u., 495 kg, /aliar, ceea cu 
înseamnă o jumătate de kg. de 
persoană,

Astfel au primit zahăr ucenicii 
din Deva, dela I. M. £. Hunedoara, 
dela Oruștiv, Brad, Siniuria și 
Calau. <

Distribuirea a, a\ut loc îiitr’uu 
cadru iestiv iu ciir-ul unor sedinț<‘ 
plenare, la care au fost de faț t 
<i delegații ai < Jiul. U. F. M

Cduștienți jiu importanța ajutu 
rului primit, tinerii ucenici au tri 
mi- moțiuni de mulțumire C. 
al U. T. M. prueimi si Org Jud. 
I . T. Al. Iminduși in a-ulas timp 
aiigajainunlul de a du> e #i pe mai 
departe o lupț i iuțim a runlru jc

CULTURALE
In cadrul canip in ei < h < tfl 

rale, tinerii incadr.'iți i 1 
N. T. ’1 > K, ciiiv-ticiiii 
iii-cc-itaiea paria ipari ]t>r \ - 
tetlive în sprijinirea l'.iițc'o 
ilenioi ralice grupate in I-. 1 >. 
I’. constiluiți în 12b c- 
diipe < tfltnrale, s au dcpla-.it 
nn inaiti satrle județului rio 
-tru durând lumina in i.u, 
■ ul jiopulației <111-7.ti.

Ansamblul artiștii al ' 
A. E. 11.-ului din Deva a dat 
in scara zilei d<- 3 Apriii<j 
<> reprezentanție arti-liră 11 

Concurs pentru imnul UAER.

Toate instituțiile de stat și particulare, 
asociațiile culturale care vor să țină conferințe 

cu caracter cultural trebue să aibă 
aprobarea Ministerului Artelor

Ansamblul Artistic C. G. M. prezintă

Sâmbătă 10 APRILIE a.c.
în Sala Teatrulu»

Cântecul Muncii

coiistruețij patriei si consolidarea 
regimului nostru du l'umo. rație Pu 
piilarâ.

Iu urn a unui ședințe te a a\ut b c 
în ziua de J Aprilie a. u. U, I. 
M iștii din tom. Siniuria Veche 
«»i alt luat angajamentul de a t la. 11 
u bai comurulâ, a tarii lip^a se 
Mințea du mult limp J nu a ft/->t 
lacutJ nitri până astu/i 'U 4oa1u <a 
s’au luat .,masuri” in » e-t suns 
inia du prin anul 19 4U, adica dm 
timpul guvernărilor istoricilor”.

Pentru efectuarea aiistui lutru- 
tare va li terminat în timp d«- 
7 luni tinerii au început fabri 
tarei cărămizilor, având deja pro 
curată întreaga instalație, pr unr 
si un fond du GO.OOO lui pentru chel 
tuiulde ue m e-iță atuaslâ cone 
tniuțic.

Iii ad.i.sr m ge.ira : rmamari-1 
Cri < ior. in ambele localita 
li tineiii amatori au lo-.i jni 
miii < j mujta simpatie

Echipa < ulturalâ al. , . 
M. din Dobra, a dat în /; >a 
de ; Aprilie a. c., m cum. 
Br.- 'uic un reușit jal ai 
ti tic compus din , «ruri, >0 
imioa-e și poezii, țesti m i.i 
<are pojji’iația -.itului a pa>-

•
râspjaiind niun- a depusă m- 
ace ți tjncri prm lungi ai a u 
ze.
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Deschiderea 
școlii medii de cadre de pe lângă 
Consiliul Sindical Județean din Deva

(Urmare dio pat;, I <)'

pe alții și astfel sa contribui- 
la dcsvollarea mișcării sin
dicale.

In- încheiere d-sa propune 
ca școala să poarte numele 
vrednicului luptător pentru 
cauza clasei muncitoare, în 
prezent secretar ii C. G. M, 
iov. Alexandru Scncovici.

Aceasta propunere este pri 
mita <11 inuit entuziasm atAl 
din partea elevilor cât și din 
jKtrtea tuturor asistenților.

Vorbește apoi tov. 1 ontici , 
secretarul secției Educație și j 
l.ulmră a Consiliul Sindic. 
Jud., care subliniază printre 
altele că școala de cadre me > 
die este provocată la între- i 
cerc de către școala de cadre I 
sindicală din Valea Țiului ! 
fapt pentru care îndemnă pe 
elevii acestei școli . i mun
cească intens pentru a cși bi 
ruitori din aceasta întrecere.

D. Sirca f.îviu, (/li rectorul 
liceului ,,l)i;cebal”, a vorbit 
din partea 'lectorilor.

Din partea corpului profe
soral at vorbit apoi d. director ■ 
al Școalei Normale dm Deva | 
după care a luat cuvântul 
tovarășul Grigoraș C-tin pre 
fectul județului nostru.

Dsa și-a exprimat bucuria 
ce o simte la acest început al 
noii școli de cadre sindicale 
din județul jiostru, arătând în 
continuare sarcinile ce stau 
în fața sindicatelor noastre 
astăzi și sarcinile ce vor tre 
bui duse la capăt de elevi a- 
tunci când vor termina cur- 
su].

Din partea Comitetului fu 
dețean P. M. R, vorbește a- 
pot rov. Drăgoi Anton după 
care, ia cuvântul din partea 
elevilor tov. Anton Crijanov- 
schi — muncitor la atelierele 
C. I’’. R, simeria,

După ce își manifestă re- 
cunoștiința față de C. G. M, 
și față de toți cei ce au con
tribuit la deschiderea acestei 
școli' pentru, ridicarea masse

ZORI NO! 
primește mică și mare 
publicitate

De vânzare un radio
Adresa 1* Administrația 

HLv ziarului „Z'>ri Noi“ Deva

lor muncitorești, \ orbitorul 
iși ia ang.p imentul in nume 
le tuluroi; elevilor, de a în
văța cât mai mult, pentru în 
sușirea proiuiida a ideolo 
giei marxiste leniniste, cu ca 
re vor porni apoi curajoși și 
hotarîți în mum a sinclji ala

In această atmosfera le 
înălțătoare, sărbătoare,. înto- 
nându se „Internaționala”, fe 
stivitatea de început a primei 
serii de Școlii ele cadre medii 
sindicale „Alexandru Sep'o- 
viei" s’a sfârșit.

Jfrf K S C A. JL E
Ministerul d'x Finanțe ,L 

<l»it o decizie p..n care s’a 
hot.irît ca certificatele de pla 
ta și ce curile fiscale emise 
de Minister, să fie primite 
de către administrațiile ii - 
nanciare și j<rcep[ii pentru 
; achitarea integrală a tutu
ror taxelor și impozitelor da 
torate Statului cu următoare 
le excepții: de timbre, taxe
le de brevet, impozdul pe 
spectacole, impozitul pe au 
tomobilc, impozitul pe sala 
rii, precum și amenzile |a 
contra: vențiuni fiscale.

Potrivit unei decizi» mini-

Un alt lot de 13 ofițeri V
au cedat loturile lor de pământ 
cu care au fost împroprietăriți

BUCUREȘTI, 7 (Ager- 
pres). După cei 53 ofițeri ca 
re au cedat țârii loturile lor 
oe pământ câte 5 ha., cu ca 
re au lost împroprietăriți pe

Grațieri reduceri și comutări
de pedepse pentru o 

pentru sabotaj
BUCUREȘTI, 7 (Ager- 

pres). Monitorul (jficial de 
azi publică decretul prin care 
se acordă grațieri, reduceri

O delegație română 
va participa la lucrările conferinței 
meteorologice ce va avea loc la P?ris 
în ziua de 6 Aprilie a. c.

BUCUREȘTI, - (Agci- 
presi. Sâmbăta trecută a pa 
răsit țara cu destinația pa
ris, o delegație română care 
va participa la lucrările Con
ferinței Meteorologice .noile 
pene, care s’a deschis la Pa 
ris în ziua de 6 Aprilie zi în 
care se vor întocmii oouile

LA ANINOASA
s’a deschis un 
magazin de stat

In urma acfiuiulm intense duse 
de org. P.M. R. și Sindicatul Mi 
ner din Aninoasa și mai ales in 
urma vizitei tov. ViUiam Suder, 
deputat de Hunedoara și a secretam 
lui Consiliului Local Sindical Valea 
Jiului tov. Scliwart/ la Aninoa
sa s’a deschis primul Magazin de 
■Stat, in ziua de 3 Aprilie a. c.

Localul s’a amenajat tn doui zile, 
datorită muncii responsabililor eco
nomici din Sindicat.

Magazinul este pliu cu tot fe 
Iul de articole de îmbrăcăminte,, 
încălțăminte și alimentare.

Deschiderea Magazinului de Stat 
a fost primită cu o deosebită bu
curie de muncitorimea minieră din 
Aninoasa.

C. Dascălu, coresp..

sterjale, timbrele impozitu . 
lui excepțional aflate în cir 
CtiDație la data de 3! Maitie 
1948, vor conținuți să circii 
le până la epuizarea stocuri 
lor existente putând fi uti
lizate c.a limbi pentru fa 
clini împreună cu timbrele ' 
de facturi fiscal*'  în circula- ! 
ție.

(Urmare din pag. l-a) 

durea noua atitudine fața de 
muncă ce se desvolta in a- 
ceste uzine, atitudine < arc d>> 
vedește încrederea muncitori 
lor dela I. M. <S, — ca și * 
celorlalți din alte locuri, 
în regimul democratic al ța 
rii poastre, în puterile lo.- 

de. a-și făuri prin mun 
ca lor împletită cu cea a în
tregului popor, o viața pro
speră și fericită, de a asigu 
ra prin industrializare inde
pendența țării noastre.

Am atins și chiar depășit 
producția medie din 1938, 
dar cu aceasta încă nu am 
făcut totul. Consumul de fier 
al României a fost și înainte 
de război, unul din cele’mai 
reduse din Europa.

Deacea îndeplinirea 
chiar depășirea programelor 
de producție fixate pe perioa 
da 1 Aprilie 1 Oct. 1948, 
este sarcina fiecăruia. Va tre 
bui să facem să crească nu 
numai producția ci și pro
ductivitatea muncii pe cap 
de om, va 'trebui să urmărim’ 
reducerea prețului de cost, re 
dus și mai mult numărul <ib 
senților.

Fruntașii întrecerii d»n țx- 
rioada 1 Ianuarie — 1 Apri- 
lie 1948 vor trebui să se gân 
dească nu numai la întrece 
rea dintre cele trș?i industrii 
I. M. S, U, D, R. și T> N, C. 
care continuă ci după cum se 
știe metalurgiștii eroicului po 
por jugoslav au provocat la 
întrecere metalurgiștii Repu-

Administrațiile financiare 
și pbreepțiilo fiscale având 
m sarcină vânzarea timbre
lor impozitului, excepțional, 
vor continua să vândă ace
ste timbre.

baza ordinului Mihai V.tea 
zul, un alt lot de 13 ofițeri 
țiu imitat acest patriotic gest 
Suprafața totală cedată de 
ceștia'este 65 ha.

serie de condamnați

fi comutări de pedapit. 
pentru o serie de condamnați 
de diferite instanțe de sabo
taj și instanțe ordinare.

coduri de meteorologic curo 
peana.

Executam 3 

ȘTAMPILE 
în cauciucșizinc

Pentru întrecerea cu metalurgiștii Iugoslavi

Au fost întocmite programele de 
producție în industria metalurgică

Pentru întieerea cu rneta- 
lurgiștii din Jugoslavia, au 
fost întocmite planurile de 
producție pe perioada i A 
prilic — 30 Septembrie a in 
dusti iilor metalurgici din 1.1 
ra noasfrti programate sa ;1 
parte la acest eveniment de 
imțxirlanța internaționala.

Delegația Uniunii Mttalo- 
Chimice, . are va pleca la 
Belgrad pentru jjerfectarea 
întrecerii între metalurgiști. 
jugoslavi și români, este corn 
pusă din tov. ZZaharia Du 
mitru, președintele Uniunii 
Metalo-Chimicc, ing. Con 
stantinescu, membru în co 
miletul executiv al Uniuni*  
șt ing.. Gheorghiu t onstan 
tin, dela fabrica Voina. De
legația- după ce va ț>er- 
fecla condițiile de intțpceri , 

Muncitorii, tehnicienii, funcționarii 
dela I. M. S. se pot mândri de 

rezultatele obținute

va vizita centrele indu#triale 
din Republica Federativă |u 
godavă. lAgerpres;.

Programul
de producție la textile

Pentru ]x.-rioada 1 Apri'ie
30 Septembrie 1948 p-o- 

gramul di producție la pro
dusele textile prevede u pro 
ducție de peste 7.169 oo-a kg 
țesături de bumbac. In plin 
se vor mai prelih ra cea. 10 
milioane kgr... de bumbac,

Socotit m metri, ace-.te 
cantități vor da jK?~te mi 
lioane m. țesături de bumbac 
d<- tot felul.

Cetiți >i răspândiți ziarul

blicii Populare Române.
Clasa muncitoare din Re

publica Populară Română a 
dat dovadă de multe însușiri- 
Unificarea ei într’un singur 
partid de avantgardu, rozul 
talul alegerilor dela 28 Mar
tie a. c., rezultatele obținute 
în producție, în campania țn 
sămânțărilor pot și trebue să 
formeze imbold și pentru a- 
ceastă bătălie frățească titre 
muncitorii metalurgiști ai ta
rii noastre între ei și metaltr- 
giștii Republic»! Federali e 
Jugoslave- '

___________ B SOMEȘFELEAUU 

Conferința Centrelor 
Sindicale ain țările Balcanice

Tov. Gh. Apostol președintele 
C. G. M. a plecat in Sofia

Tov. Gheorghe Apostol, 
președintele Confederației 
Generale a Muncii, a plecat 
Sâmbătă la Sofia, unde va 
participa la o conferință a 
tuturor centralelor sindi ale 
din Balcani.

La plecare, tov. Gh. Apo 
stol, , președintele C. G. M. 
a declarat următoarele:

„La 4 Aprilie se întrunesc 
la sofia președinții Centra
lelor Sindicale Naționale din 
Bulgaria, Jugoslavia, Alba . 
nia și România.

Această consfătuire are loc 
în cadrul Convenției care a 
fost încheiat a la Belgrad în 
Nocmbrie 1947, — convenție 
care are la bază întărirea le
găturilor de prietenie, din 
tre popoarele noastri, im a 
firea și desăvârșirea ,udări 
tații claselor noastre munci 
toare, în lupta pentru întă
rirea păcii și consolida-■ re 
gimului nostru de democraț^ 
populară".
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AlegerUe din Italia

Guvernul Italian a instaurat un regim pre electo
ral fascist cu o tiranie mult mai gravă decât 

vechea tiranie fascistă
ROMA, 6 (Radio). La 

întrunire ținuta la Veneția, 
secretarul general al Partida 
lui Comunist Italian, Palmi 
ro l'ogliati, a acuzat guvm 
nul italian de a fi instaurat 
un regim pr®' electoral fas
cist.

să sugrume libertățile domo 
cratice ale muncitorilor țta 

Această nouă tiranie — a ■ lieni.

Guvernul de Gasperi mobilizează aproape
500.000 de polițiști în vederea alegerilor

ROMA. — Așa numitul consiliu 
interministerial pentru menținerea or; 
dinei publice a dat publicității pla
nul de repartizare a forțelor poli 
țicnești în ziua alegerilor. Conform 
acestui plan 330.000 polițiști, Înar
mați cu armele cele mai moderne, 
vor fi repartizați în piețele publi
ce și arterele de comunicații. Detașa
mentele polițienești și motorizate 
cu un efectiv total de 150.030 pol 
lițiști dotați cu automobile blin
date americane și cu arme auto
mate, vor servi ca forțe care, în 
caz de nevoie vor fi utilizate în 
punctele cele mai critice.

Vaticanul susține pe față reacțfunea

ROMA. — Ultimul discurs al Pa
pei a fost semnalul pentru clerul 
reacționar sa se angajeze pe față 
cu toate resursele sale în campa
nia electorală în favoarea partidu
lui de Oasperi.

Ziarele înregistrează zilnic perse, 
cuțiile brutale la care episcopii și 
preoții Vaticanului supun pe ade-

declară Palmiro Togliati
a spus 'l'ogliati este ru 
mult mai gravă decât vechea 
tiranie fascistă deoarece, pe 
lângă clerul reacționar, ea 
este sprijinita și de imperiu 
lișlii americani care. urmăresc

renții partidelor democrate. Episco
pul din provincia Marcia a conced 
diat personalul subaltern care fă
cea parte din Eronful Democratic.

"Conform ordinului Vaticanului, pre
oții catolici nu oficiază cununia inemj 

'brilor organizațiilor munulpicști și

Noui acte de teroare în Grecia
16 patrioți condamnați la 
moarte de mdnarho-fasciști

ATENA. — După! cum 
transmite postul de radio G e 
cia Liberă, Curtea MirțiTă 

( monarho - fascistă dela Salo 
nic a condamnat alți j6 pa 
trioți greci la moarte, ca re
presalii împotriva . activității 
armatei democratice la Sa
lonic și în împrejurimile a-

In numele frontului De
mocrat Popular Italian, Pal 
nnro 'l'ogliati a -cerut primu
lui mmisiru italian sa măr
turisească in fața întregului 
popor dacă guvernul i-ji meu 
ține lioilriri i de a nu ceda 
puterea in caz.de Înfrângere 
în alegeri.

democratic v. In tuat.i Ilali.i mem
brii l'runtuliii Democratic im simt 
primiți la spovedanie și împărtă
șanie. Ncniiilțliihîrva împotriva ac
tivității politii v pre el cel orale a Va
ticanului ia o tut mai marc am
ploare în rândurile populației.

cestui Oraș. Printre condam 
nați se găsesc și două fi 
mei.

Forțele deiiiocpaiicB din România
i

pot fi mândre de victoria lor
Ziarul „Pravda“ despre semnificația rezultatului alegerilor din 28 Maîfe

Acțiunea eroică a unei coloane 
de 1200 locuitori neînarmați din Grecia fascistă 
Dorind să so alăture trupelor generalului Markos, pa 
trioții greci au efectuat un marș legendar de patruzeci 
de zile, pentru a intra pe teritoriul Greciei Libere. In 
trecere prin câmpiile Thesaliei, coloana a sdrobit nu 

meroase atacuri ale trupelor monarho fasciste
Al ENA. po-tul d ra 

dio Grecia Libera a trans
mis un comuni' at al com-m 
daniehtului fiiprcm al arma 
tei demot țațe ( are relatează 
acțiunea unei coloane d< |o- 
cuitoii neinarmați din < 
«ia centrală care a reușit sa
și cioias'cS drum și â ajungă 
în teritoriul eliberai. \c< stă 
< oloana care :i pornit Rt 
drum la 20 f ebruarie, a "so
sit pe teritoriul (.|ii)e,rat la 
2 Aptilie, Jupa un marș le
gendar. La început colția a 
c-ra alcătuita din _|oo de om 
batanți ni in.ti mâți ai armatei 
demot rate însoțiți de un im- 
detașament armat. In cursul 
trecerii coloanei prin < âmpi' 
le Thesaliei, combatanții de 
mocniți au sdrobit toate jn- 
i cri arile inamicului de ;1 i 
împiedeca să mearga in , (J 
Ioane. Entuziasmați de -uc 
c.eselc ]or, locuitorii satelor 
prin care trecea coloana au 
început sa i a- alăture. astfel 
că numărul membrilor neîn 

armați al < loai-'i -t
1 .200- i u ți iute * :i > .

Comisibnea g-rală a Con
ferinței Națiunilor Unite pen 
tru libertatea presei și in
formațiilor, a respins propu
nerea Argentinei de a ^e in
vita Spania francliistă să ia 
parte la lucrările acestei con 
ferințe.

.1 coi» ritr.it împătrea, - 
brigăzi d< ji | mc i nu
tați d< a11il< ie, < olo.il■ i a 
l'VUjlt - ,i j ; UUf 1™ Ol
rul 1 < ri.. pi. teritorial -im 
rat.

Pianul trienal 
se desfdsoară în Un
garia cu un mare avânt

lauța l’oLirîrii de uni:it >
lidr|(>l 1.11 fjeiui - r at i ■ h :

intr’un partid ujiic muihit 
a ii.ihonjli/aiii i.
piovuiat <t 1 Jtib.j hu i g<: a .
thoriior maghiari.

Vnjbind JtSpic p.ItlGJ *-rîxi 
lisrnului aintii.an. kaKOjV a nrat' 
cj tarile di m<»i re| «•* popul.. • iu.

BUDM’E-J t. i-‘ 1 ) î
• u\.intui cu | rik iul . i i?iii
hi «.arc .iu |'jt li-, uc.-lr ’. (J
cet.ik ni. Mal» a- IE:i «. ■ , - < . n t : '1
yi-lli 11 ai p trtiiJului < iwTD.il1 ■'<
gliiar a d< l.unt ■ , lanul
-«• tlc-i./’. i.hj în Uri;1 mă cu :i
a\ânl. 1) 1 a <i;i liniat u ■

m an IzL^at in viate tic ..planul Mir 
-hali”.

Arestarea membrilor
Partidului Comunist
continuă în

DELHl. (> (Radio). ' Arestarea 
membrilor Partidului Comunist In
dian, care continuă în întreaga Ih- 
die, a provocat indignarea masse- 
țor populare.

La BoniDai. 15.000 muncitori au 
declarat grevă în semn de protest 
iar la Calcuta numărul total al func-

Excelența Sa prof. I. C. 
Parlion, președintele Prezi - 
diului Provizoriu al Repub
licii Populare Române, a 
primit Luni în audiență pe 
d. prof. (yt, Gh. Vlădescu- 
Răcoasa, ambasadorul Repu 
blicii Populare Române la 
Moscova.

* - <•»*♦  -r
D. Dr. Petru Groza, pre- 

ședinteel Consiliului de Mini
ștri a primit în audiență de 
prezentare pe .. r > u 
trimisul extraordinar și mini
strul plenipotențiaar al Repu 
blicii Ungare la București.

întreaga Indie
ționarilor înfrăți în grevă trece de 
15.000. Numeroși muncitori din alte 
localități au intrat în grevă cd- 
rând eliberarea deținuților antifasf- 
ciști. .../

Conducătorii Indiei, continuă îrț 
acelaș timp să pună în libertate) 
pe deținuții fasciști, care au parti
cipat la asasinarea lui Gandhi.

Față de continua sporire a 
producției în sectorul mata 
sei artificiale, forurile supe 
rioare economice lucrează ța 
redactarea unei decizii prin 
care tricotajele din mătase 
artificială aflat în stoc la 31 
Martie 1948, să fie lăsate li 
bere în comerț.

MOsCOVA. Ziarul Pra» 
da publică următorul comen 
tariu al corespondentului sau 
diplomatic Viktorov asupra 
victoriei democrației româ - 
ne:

Alegerile pentru Marca A- 
dunare Națională a Repu - 
blicii Populare Române care 
au a \ at )oc ]a 28 Martie au 
fost o marc deziluzie pen
tru dușmanii democrației ro 
mâne, întrucât ele s’au des 
fășurat în deplină ordine și 
într'un spirit de autentică de 
mocrație și au constituit o 
nouă mare victorie a forțe
lor democratice ale țării. For

Social Democrații 
cehoslovaci stau alături 

de comuniști
FRAGA, 6 .Ratlio). In Ca

pitala Cehoslovaciei s’a iț- 
nut congresul extraordinar al 
organizației regionale a par 
tidului social-democrat.

In rezoluția politică adop
tată, .congresiștii afirmă că 
sprijină deplin și necondițio 

țelc democratice ale Româ
niei au tot dreptul să fie mân 
dre de victoria lor pentrucă 
ele au câștigat încrederea po 
porului în lupta dârză împo 
triva forțelor reacțiunii și 
pentrucă au putut dovedi 
prin fapte, că democrația po 
pu|ară exprimă voința și ser
vește cauza poporului.

Democrația româna a e- 
fectuat reforme democratice 
de cea mai mare importanță 
care au schimbat radical via 
ța politică și economică, a ță
rii. Ea a rcușit să consolide 
ze poziția internațională a 
nouei Românii democratice

nat guvernul Gottwald întru 
cât partidul social-democral 
nu-și poate atinge țelul său 
decât în strânsă cooperare cu 
partidul comunist, care este 
un sincer luptător pentru pro | 
greș. | 

prin semnarea, după încheie 
rea unor tratau- astma jalea 
re cu Iugoslavia, Bulgaria, 
și l ngaria, a tratatului de 
prietenie, colaborare ți asi
stență mutuala cu Uniunea 
Sovietică.

înlăturarea mflnarh ei -,i 
proclamarea Republicii Ro . 
pularc Române a sfărâmat 
ultimul bastion și ultimul re 
tugiu al forțelor reacționare 
Poporul român a realizat toa 
te aceste succese datorita u- 
nității de acțiune a forjelor 
democratice Forța propulsoa 
re a Fr. Democrației Po
pulare a constituit-o in cur 
sul campaniei electorale par
tidul Muncitoresc Român for 
mal prin unirea Partidului 
Comunist și a Partidului So
cial . Democrat, care a fo^t 
curăț.d de elementele trădâ 
toare.

Poporul român și-a exjyt 
mat în a ceste alegeri voința 
sa de nesdruncinat. Marea 
Adunare Națională va ado
pta noua Cpnstituție care ta 
pecetlui progresele realizate 
de poporul român cari aalps 
calea adevărată a viitorului, 
calea spre socialism.

Im. primari*  Județului Hunedoara, Dara 1948.,

caz.de
ritr.it

