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Consecințele unei noui morale 
în problema națională

Două sunt evenimentele de 
ultimă oră care caracteristice 
prin semificația for politică, în- 
gădue cea mai judicioasă in
formare asupra sensului real
mente democratic în care a 
fost rezolvaiă problema națio
nală în cadrul mărețelor reali
zări ale tinerei noastre demo
crații populare.

Unul este congresul Uniu- 
nei Populare Maghiare, care 
și-a în< heiot de curând luc
rările urmat de vizita în tara 
noastră a delegației guverna
mentale maghiate, având în 
frunte pe dl. Laios Diny^s, pre
ședintele consiliului de miniștri 
al Republice! vecine și prietene.

Sunt încă proaspăre în a- 
isintiriie omului simplu dela 
noi, ca unul care deasupra 
apartenenței naționale, a sufe
rit cel mat mult de p? urma 
ultimului război mondial, îm
prejurările de ordin politic 
care au putut îngădui invazia 
fascismului atât în țara noastră 
cât și în Ungaria, desigur cu 
concursul elicei „istorice" ma- 
■isto-brătieniste dela noi, sau 
a reacțiunei hortiste în țara 
vecină.

Raportate numai la soarta 
comună a României și Unga- 
tiei, ale căror popoare au fost 
în mod susținut ațâțate unul 
împotriva altuia fie pentru in
teresele imperialismului habs- 
fcijrgc, ori pentru ale celui 
german, ultima experiență a 
„dictatului dela Viena", a fost 
de natură să convingă de am
bele părți, asupra oportunită
ții „sprijinului ‘ iropena'ist, me
nit să lichideze independența 
micilor state.

Impresii dela Congresul General al C. C.

izare aSpre o intensă 
tineretului și femeilor în industrie

VI

Contribuția tineretului și a 
femeilor la opera ide recons‘ruc 
fie a țării, ide punere a ndu- 
strici naastre pe făgașul edre- 
sării și al idesvoltării sale, a 
fost deosebit (țle fructuoasă în 
aci mai bine de trei ani, ' e 
când țara noas ră prin ajuto
rul Armatelor Sovietice a îo;t 
eliberată.

In uzine și fabr cî, in atei erej< 
mine sau p? șan î rele nti se 
peste tot, în exploatările fo- 
ses'iere, — pre.utin e ai tunde 
le găsim, aceșle :ouă cMegorii 
de muncitori au dep.is eloit ii 
uriaje, prez.n ând îealizăn 
ia fel de mari.

In județul nostru ccn rib ța 
tinerelului ș' femeilor la realizările 
•u care ne jputem inâJi.'ri a fosil . și problema „gl.i.tarilor1

cârcăto.ii furnalelor li Hm 
nedoara. „Nu pot fi ghif’.a i” 
se spunea la Hunedoara „Mol 
dovemi” — 'tinerii brigadieri au

I. Rusneac

Prin alungarea fasciștilor și 
înlăturarea clnilor reacționare 
dela conducerea crlor două 
țări prin sprijinul II. R.S. S. a 
fost lichidat samavolnicul >ar- 
bitraj* dela Vie na și a fost 
instaurată o eră nouă de rod
nică colaborare între cele două 
popoare, sprijin'tă tocmai pe 
rezolvarea în spirit democra
tic a probk mei naționale 
soluționată după noui cri
terii

Mihail Mihutescu

— Continuare ia pag. 3-u

„AQUARIUM“
Domnul Kleio — ai.pâ 

cwn (atâfi fi mu —lina 
dm ctlt mat v z b'ie dt pe 
st ada R g na M r a. o n - 
d că cu li ere J s ule, 
is e de bună seamă bijuder 
țt... cptciun.

După geamul mare cu 
care come [ul săi cd me
nește pe trecătorul rupreve- 
nlt, se enpj” p tvbilor așe
zate în puf l veIun. hi de 
d fer te rtuaatr, scl pitoa'ele 
Inut'lităfi ule brivtiul t său 
intărtt cu pa ofe șl peceti, 
pentru a justifica un nume 
șt o o:upațte, se pare.

Fitn ică străluci ea pe care 
o vmde unei anume categorii 
soc'ale pent'U care vttrii a sa 
este un refugiu șl n egală 
măsură o insălt bt ă ao- 
rl'ft, rămă'e o ana'tntd 
menită să ascan â go ul 
unei txlt’ente fă ă sms, 
t Ist eDii< g al uret soc eiăii 
pe cale de d sna'oțte. In 
mersul tânăr 11 st met s~>re 
victoria amului șl a vieți! 
Iul eliberate.

M. Mih.

(Conținuare in pag 3-a)

cu atât mai mare, cu cât par i- 
ciparea lor in câmpul muncii 
e însemnată.■'

In Valea 'Jiului exista până 
acum credinți că nu poa.e .i 
mn r decât iiul al ui mi.ier, o- 
bișnuit cu cărbunek, cu m.nr', 
că această meserie grea și pe
riculoasă nu poate îi ecât n o- 
ștenită’din ta ă .n fim

Această su, erstție (cum 
putea-o num ) a Jost însă 
borîtă de tinerii brigadieri 
uiți de prin toate colțu i e ț r i 
în Valea Jiului, cari, p iviți la 
început cu re n.re ee, prin cu
rajul, eforturi.e ,i dor.il lor c e 
muncă, prin (rapiditatea însu i 
ri.i cunyștinț lor au atras psupra 
lor admirația tuturor.

Aproape iden ic era privită 
— în-

lin Malarii *1 tilti ta iu«iri»
Mitara a*rahIHI QirMtlur.u

Baawala r. T. ’

OREUN PI P. C. K. PENTF'J 3U0EȚUL HUNEDOARA
<s

nu wa tvviaâ accrâa erectile deeal 
penfru susținerea ptrccSuefiei 

3n mcsncnîul ale ffaț«
nu vira cm î lot

etnasiiamu 9e fâ ancot Xuț

Solemnitatea instalării tov. AUREL VISOLI 
noul guvernator al Băncii Naționale Române

Gro/a, mini- 
Ana i a ker, 
I' otar I ă ă- 
rian I G.

BUCUREȘTI, 27 (Radio). 
Azi la amiază a avu. loc I.i 
Banca Naționala a Ronuniri, n 
cadrul urni deo ebi e solem
nități, instalarea nou,ui guveri.a 
tor tov. Aurel Vjo.i

Au fost 'd'e '.ați d p rin?-mim 
stru dr. Petru 
ștrii Vasile Luca, 
Trăim Săvul'seu, 
ceanu, St.incm S 
Maurer, Modoran, Macavescu, 
tov. M ron Consun i.escu p re 
cum și.numeroase țerson li 
tați din via,a economică și .1-

• . ..( 
iofț 'dese ișa 
rodit i 
fostul 

naaciară a ță.jji. ’
Festivitatea a 

prin cuvântarea 
Tiberiu Mo.ou, 
nator al BNR.

Luând cuvânt ri 'tov\ 
Vijoli, noul guverna or, 
cut un amplu expozeu asupra 
activități viitoare arătân 1 A 
ea va fi bazită pe/principiile e 
conomice al? guve nul. i tr sa
te de comisia'de re ires: re e o 
nomică și stabli'are monetară. 
In viitor creditele r.u vor mai

Uv <1. 
guver

Aurel 
a fă-

Continuare in pag 3 a —
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Conducătoarea de grup Maria Gumemuk a obținut o recoltă de mei de 3714 kg la ba de pe o sepralap de
2 7 ha Pentru depășirea recoltei prevăzută in plan, Maria a primit drept plata suplinitn'ară 1536 kg de neL 

IN CLif TJ ; Maria Gameni primind drep j ‘ă svp imei. ,ă meiul carc’iva -arrport. acttă cu tctcc:E;C2ul.

fi ac ji Jatc decât penii u su ți
nerea prouucț ei. Ace' stă po
litica a noastră va duce l l. <> 
circulație monetară foarte re 
dusa ,,i in curând toate lumea 
va vedea cât de solida este /mo
neda noastra. Bineînțeles, va
loarea ei nu sta num-i in fa- 

coperirea in aur ci ,i în pro uc- 
tie, care este in pLii progres.

Continuare in pag 3-a

In afară de acordul Cultural care a fost semnat

ROMÂNIA și UNGARIA
vor începe convorbiri pentru un tratat 
de cofabirare și asistență mutuală 

In urma convorbirilor dintre delegația guvernamentală maghiară 
țtive nul român, s'a dat următorul:

CGMUNICAT
și

In zilele 23 , 24 și 25 Noem- 
brie 1,947 Delegația Cuvtrn i- 
lui Ungar, sub cond cerea d-lui 
prim-ministru Lățos * 1 i. nyes, a 
făcut o vizi ă in Capit 1; Ro
mâniei, răspunzând m\i aț ei 
Guvernului Român.

Membri Cele_ațiii Maghiar 
au avut cu membrii ( guver
nului Român convor iri < are 
au d curs în ’un spirit de în
țelegere recip.ocă fi cordiali
tate —

Animați de dorin ,a de a p' ?i 
pacea, independența și suv ră
ni .atea național rr-c lor ovă 
popoare fața 'de ierjdi'iț 1- im
perialiste și 'de încercările de 
a ^prij'nl renașterea imper afîs— 
mului g’rman reprezentant^ celor 
două guvern? au constatat r.ă pacea 
poale fi apăra ă numai prinfeen

Tov. Gh. Ghporghiu-Dej 
felicită brigăzile U.T. M. 

dape șantierele Agnita-Botorca 
Citiți In pag- 'II.a 
textul telegramei

cen.rarea fo-țelor tarilor demo
crate ți iubitoare de pac ,r.i ou 
convenit ca în vi'torul anroptaf 
să aibă loc convorbiri in ve
derea încheierii unui tra at d< 
prietenie, de colaborare și asis
tență mutuală.

In ziua de 25 Noemb ie, d. 
dr. Gyula Or u*ay, ’Minittrui 
Ungar al Cultelor Instru țu 
nii Publice, pe de o parte, șl 
d. Oc av Uvezetnu, Mini tnil 
Român al Informa ț ilor, pe de 
altă parte, au semnat co dnl 
cultural ^omino-marhiar, me
nit să asigure Idesvoltarea • c' im 
burilor culturale ți cunoaște
rea reciprocă în're cel două 
popoare și a reg murilor lor 
democra e, în spi i ul de str.'.n 
sa prietenie ca_e însufl țeșțe 
cele două popoare și guverne
le lor.

Uniunea Femeilor Democrate din România
organizația unică a femeilor din țara noastră
BUCUREȘTI 28 (Agerpres). Reprezentantei diferitelor 

erganizații femenine dela noi din țară întrunite recent au 
căzut în unanimitate de acord asupra necesității unei or
ganizații femenine unice

Această organizație se va numi Uniunea Femeilor De
mocrate din Rorânia și va ti afi iată la Federația In.er- 
națională a Fc zi1'»-.



2 ZORI

3n jwiJ expexâȘîea zS®»*e!©i* «Ee g&e 

rele expuse m caJrul SSpIț

x Expoziția ARLUS care mai 
i amâne deschisă | robabil, pâ
nă Ii I Decembrie a. c., i.espre

am anei 
tSrieSesiî ea SUm âaaeM^$©©ae£nce

realizările cărcai Im-am ocupat 
la timpul po ri.it in coloa ele 
ziarului nostru, ne in țării e a- 
stăzi să revenm în'r’o < irec- 
ție care ine impune anumi e e- 
flexii pe mm ținea unor mani
festări îmbucură oare desigur, 
pentru realitățile idiin câmpul 
muncii și Lăudabile 'pentru e- 
fortul oam n lor (ei porniți ho- 
tărît pe drumul unor rodnicii 
pealizări I

Ne oprim te p Id.i m fața pa 
noului expus țle uz na Căi n 
și reprezen ând con lu ’ent pro 
idiucția realizată cu ajutorul ma
teriilor prime fin U.R'S, cu, 
privi e la Jurnal și turnato fa, 
în date numerice șitâteva pie a 
Win cele fabrlcite, care re rac 
să socotim această iniția i ă 
drept cea 'mii real z ti n C d 
rul expoziției, pr n îngăduința 
de’ a con raște ajutorul efectiv 
cu care URSS a stimulat pro 
kiucția noastră națională, pe 
klbumul iccon.,truc,ie' și Testau 
rării industriei de pace.'

Cercetând' aroi tiarele de 
perete expuse, latât ci formă 
cât și în oonț nut, vom începe 
cu acel ,al Corni iei I ocale l’e 
troșeni, ca e exceptând c te. a 
stângăcii de formă, xpui e u t 
problema produc.ie' i conclu
zia care e,e impune, legați de 
lozinca: „mai mult c"r une", 
care, suntem în măsură ă semi 
nalăm, că idievine o riali ate "m- 
bucurătoare în Valea Jiuit i. Ar 
ticolul econom c armei o privi
re judicioasă :> up a sta1 clor cad 
re au încredințat ecm mia lor 
problematicelor „ajutoare me- 
ricane”, raportată la realități
le economiei ovieic-, ar se 
reface rapid în cadrul uuuî mu 
plan cincinal. Cellalte rubrici: 
sport, femei, “tineret, cultural 
care evită problemele de tr ctă 
preocupa e șui urală, se men
țin pe linia festivă a sărbători- 
rei Marii Revoluții Socialiste 
Win Octomvrie, caracter reicral 
a) ziarelor expuse, fee ndu-ne 
să simțim numai regretul d1 ■ a 
nu cunoaște felul n care între
prinderile respec i'c în*âm.ină 
această zi ă întregji lumi mun
citoare, fapt Icare'din fțf.'or't șăl 

masa iiin fiecare ziar cercetat.
„Lupla Zaran lului organul

Sind. cir di.i Hiad, după păre 
rea noastr.i cel mai bun din re 
cele expu-.e, lU.rniând’ ,eea 
ce trebue ^ă n.e e.wi4 rin 1. ea 
ltzari din c impui muicii, nk 
speță cmsriiția iiinui \iaduct 
pe hnia Deva-Bra I și co'i trui- 
rea unui podeț de t\m. ide cbj- 
dere pe aceia,i Inie, imagini e, 
prezenta ive cue alburi e al
tele, îngiîdue V informare ju
stă asupra muncii în eito ul 
respectiv, inhe^ilâ Te dat' nu 
inerice lupă za e se po e ur
mări deță,i ea J n Iu de 
muncă pe u ia Octo : brie, sub 
lozinca „In-inie pe tru măr r a 
producției” care dcsi_ur r mâ
ne mobi izatoare și pentru <tapai 
viitoare.

Sind. Mixt Or'știe 'și , Lu
ni na” ei rului Sind' învățători
lor hunodioreni, un' car c criza 
te prin tonul gen al, ultimul 
prezentând documr.n'e din via 
ța școli în IJRss, -vitînd 
spre părerea ino stră e rău'da
tele problemelor locale și pre' 
zentându-se din pu ct de ve
dere este'ic, înt ’o ti m'ă car -1 
face neprezenfativ pentru tor- 
pul profesional -espec i

Astra-Or.ă.tîe 're sub rapor 
tul execuției fe'mice Sm ziar 
av n :at, rivali' n I ’în rcerstă 
direcție pu ăc 1 al I.M.S. 1- ri
ne doar a situat pe pcrlaș pl n, 
prezi n ând came erul festiv bl 
sărbă o irci Mari Revrluți d n 
Octombri"', cu unica de i i’n'ă 
a caracterului Șgen°rT al eonii 
nuiu’ui l p it de Imommte re
prezen ațive dii viața de uzină, 
cu realiză i’e și gr< utăți’e ci, 
cu contribuția ipmului în reali 
zarea problem lor pro 'vcț ei.

Am lăsat la sfâr.it seria dfe 
caricaturi semnate Anton lo- 
nescii, repre en ân 1 iot eni din 
câmpul nr n-ii și frunți i ai 
consiliului sindical județean ca- 
re, deasupra “neon estali'ei va
lori a r nuî cert talent, prezin ă 
uneori o viz'une net'erorată,^- 
supra caracteristic'lor Unui ■ i’b' 
iect oarecare. In a-eastă ii€> 
ție, acea rep-e eitând pe tiv. 
Ton'ici Mihai re pom’bilul cul
tural , una (din se ia acelora ’în 
care pale‘a Artistului mărturi- 
ște aparenja sada conformismluți

»’■><“< cînltuw-n&

dicadtn ismului de c-tn a bur
gheza, vom juăr urisi iă nu 
putem ii de acord cu con.ep'.ii 
le sale asupra p ob cinelor 
de cub ură Asupra <ăr< ra pen
sula sa m r u.isește lipșa de 
informație.

Aceia, i tendință ese pre en 
Lă și în alb ie din comporiții'e 
sal-, dar feră a exclude re Lta 
tea unor suoicc'e jU t n ă.i.a 
te, dintre ca e acel grăind pe 
maestru Căibunaru Vasile re
ia Cugîr, îl socotim per.eit r a 
lizat atât 'a fond, de d .ta a- 
ecasta reprezentativ ( en ru per 
tonalitatea re .peitivu.ui, cât i 
ca forma d ■ 11 $ ădui ă \i' u e 
și perspec i.a, baie 1 e ngădue 
i»ă sperăm j_a d. Ant >n lo- 
nescu poate da și lucr ri de 
ceartă valoare artiști ă, meni e. 
să îmbogățească pa rimoni 1 
realităților artei noastre munci 
torești și să asigure efoitul sus
ținut pentru realizarea in ii su
flu nou de real .prestigiu și au
tentică vigoare.

Au apărut
------------------ r—I

în
editura Partidului
Comunist Român:

Istoria războiului civil din
U H. b, o. voi H (M .re 
volufm pro'etarS )

A. Jdanov: Situația inter- 
naliotivlA.

A. Jdanov: In jurul lucrării 
lui G. F Abx n'irov „Istoria 

> filosof vi occi'bn'ale.*
A. Jdanov : Raport asupra 

revls'elor „Zvezda" ți „Lmiti- 
grad.*

Karl Marx: Mizeria filoso- 
fiei.

Plehenov: Contr buțiuni la 
isto ia msterlshsmul ri.

Scurtă biografie: Gh 
Gheorghiu-Dej

L. Rautu; România farfo 
activai luptei antt-Imoeriallate

Valeriu Crlșan: In pre 
Bjma mărci aniversări.

Ministerul Agriculturii si Dom, 
Direcția îndrumărilor Silvice 

Serviciul Silvic Județean, Deva 
Ocolul Silvic MAD, Hațeg 

Jurn Nr 1741-947
Dos. Nr. 31.

Pubiicatiune
Se uduce la cu>io țințl ge

nerală că în /iu 1 de 16 'l ec< rn- 
brie a. c, ora 8, în localul fier 
viciului Silvic Jud, Deva și ()- 
colului Sfclvic <Mațeg, se va '.in 
d prin t atare frin bună nvo 
ială materialul lemnos ce va 
rezulta din explo tarea a 47o 
arbo-i de fag de pe cu 011 ul rde- 
limi at p”ntru anul 1946/17, p.ă- 
dui a Remeba "aria IV, pro
prietate 1 (/imvi eso atuliii Pu 
cova, dîn "omuna Pu ova, jud. 
Hunedoara. 1

Vânzarea se va face cu 
respec'a ca normelor în ■'Ijcrre 
si a condițiundor ep<jcia!e de 
cari ama*o ii ipnt lua '■uno rin 
ță la "riiilc: rerv- Jud deva., 
Ocolul Sihâc 'M 5 r>. 'v,ațeg și 
a Compo esornriil'ui Bucova.

Garanție prO'.i'orie este de 
lei 27.4oo.

Ocolul Silvic MAD. Hațvg 
Jurn. Nr 1903-947.
Dob. Nr. 218

Se aduce li cunoștirță e©-' 
ncrală că în ziua de 16 l ec m- 
brie a. c , ora lo In localul er 
viciului silvic Jud țe n e a ,5 
a Ocolului silv c M AD. H ț fl 
se va vinde prin l'c’t ție ’ubj.- 
că, cu Oferte înebi-e mat fi Iul 
lemnos ce va rezulți dimevploa 
tarei a 16o arbor de e ență fag, 

1 marcițî ppn* u vânzări1 în ;ii- 
' pontif I047'-fR, pădurea Valea 
: Zăicini propriet tea compo eso 
I râtului Z ’iczni, m corn Zăicai 
I ni jud. Hunedoara.
, Vânzarea <e face » u 'r’-p cta
1 rea no-melor în vigoare com

plectate CU coml 'iuni'e eperiale 
de care'ama‘orii ppt/ua enr-o?- 
tință la sediile: Serv, sîhic Jur4 
d“tpan Deva, Probii Ci1 ’p M. 
A.O 'Hațpg șl Composesoratu- 
lui Zăirani.

Garanția p O' izoric este de 
lei 6.O00.

Oferte tel-g a'ic'.-, t lefcnice, 
cond'ționate, '’et'mbr șe. nesi i- 
late sau supraofe te nu se pri- 

, mese.
I'n lipsă IcKe amatori a dcui

I licitație se va ține în ac’faași • 
concțițiuni, fără altă nublica'iu- 
ne în ziua de 23 Qccembrie a,

1 c., ora lo. __

MBUBMiwrr

O olul Silvic M A.D. Hațef 
Jur*. Nr 1555 -947.
Dos. Nr. 13.

Se aluce li ouno.tiri^ 
neralâ că în ziua de 16 i ec • 
brie a. Cj oral2 înlocalul ■ <» 
viciului silvic Jud țean Deva 
a Ooolului silvic M.A I). Haț’tt 
se va vii.de prin 1 c t tic pM^^ 
că, cu oferte închise m t rialiO 
lemnos ce va rezulți înb'zpl<> 
tarea a 5oo ' rtiori I e M< lid 
pe parchetul 1046/17, pădu e» 
Strâmbu i propri tafea con-, 
Bouțanil td ■ Jos '<lin <om. Poei 
iacul de Jos jud. Hunedoa a

Vânzarea se face cu *esn<ctfc 
rea no-melor în rigoare com
pletate cm cond'țiu ile pe iak 
de care ama*o îi pot lua rr» 
ș t.nță la Sediii’e: rerv1: ‘jilvte 

Jud. Deva, Oco’u1 Cilvic M A nț. 
Hațeg și compo e or lu'ui Foa 
țarul1 d ■ Jos.

Garmția pro izorie e te hfr 
lei 62oo

Oferte tel g'a'ic . telerOllcr, 
condiționate, ^cfm'r te n 1 4- 
late sau supraofe te nu s prt- 
mesc.

hi liijsă Ve/rn <0 j q d ui 
licitaț'e se va ține în Bp lea » 
conrl'țiuni, fără altă g' b'ici'îi»- 
ne în ziua Ue 23 1' ec mbri a 
c. ora 12.

Casa Ceptra'ă a Asigurărilor Soe.

Nr. 66 742-947

Pubiicatiune
Sa ad”cp Ia cunnaiiDț$( rg |Q 

z tn d 8 Dec, 1947 17 ee
va tine o lictuțe nubl că oenlra 
lucrările de reD»ratl’Jr1 Decfsir® 
a fi? eveciît» la imob'lul duppu- 
Barului medical diQ Comuna Cri- 
șeni fCâlm )

Licitația se va țîn« concomi
tent la B^dlnl Caaei Centrale ta 
Bjcvreiti, B dul Caro! 33 cât • 
la ('-’-a de Arig ‘tiri iale din 
Dev', Slr. Ș.JJ ni Nr. 21,

Licitația se va țioe îo for- 
mi t« te cu d spozi iunile R gula- 
tn otiilni de nodul «i măgura ia 
car» L. C. P se arlicâ în fcidgu- 
rlr le sociale, precum ți tn b zk 
caeiului de ►arcini. juricic ai 
technic cupri se la dosarul lici
tației.

Ir.frrmațli se pot lua la sediu) 
Casei de Asigurări Sociale din 
Deva ia toate zilele de lucra 
între orele 9 —12.

Direcțiunea Generali.

Cetiți și răspândiți ziarul

„ZORI NOI*

Caracterul democratic al 
Constituției Staliniste

de M. Domniei
Apologeții capitalismului a- 

ctual prin fraze (despre demo
crație, egalitatea in idr.ept ma
schează lipsa tle egalitate în 
situația djieriților membri ai 
societății. Despre ce lei de e- 
galitate poate fi vorbi int e un 
proletar fără căpăiâiu și șo
mer și iun miliardar?! Prin 
nicio declarație sgomotoasă, 
constituția ameikană nu \a pu
tea umple prăpastia care zace 
între cele „6o de famil i” alei 
USA și milioanele de muncitori 
și fermieri.

Democ atismul consecvent al 
Constituției Staliniste își găse
ște deplina fui ex[ e: e in ar

ticolul ca.-e acordă cetățenilor 
URSS libertatea cuvântului, pie
sei, adunărilor (și a. an. d jaf 
legile sovie ice asigură popo
rului condițunile reale și 
posibilitățile materiale pentru a 

se folosi jdie acesie libertăți
Aproape cel mai'favorit'fltoM 

al criticilor burghezi fața tle 
Constituția St li istă estz a ir- 
marea că în‘Uniunea Sovie i ă, 
cică, nu poate îi vorbă ie liS 
cio libertate. Pa, așa cum în
țeleg ei libertatea, ea nu re- 
xistă la noi, adică nu există li
bertatea de a face propjg ndă 
- orala siu în (scris - îndrep

tată împotriva intereselor ra
dicale ale poporului, împotri
va cauzei păcii în lumea ’ntrea- 
eă-

Constituția St Ii listă conrir- 
mă și apă ă tot ce e în mte e- 
$ur majontăți — al acelor ce 
muncesc. Libertățile pro ama- 
te dc ea sunt chemate si »ce - 
vească popo-ului, 'cauzei pro
gresului său material și spi
ritual. E imposibil de a-,i în
chipui ca în țara Sovietică să 

fie admisa prcpoiaduirea iâ 
boiului sau lexciti ivită ii d,e ra 
ea, sau atacul îndreptet îm
potriva popoc.r lor Cari și-au, 
ales drumul ;d_inocrj ic al des 
voltiarii. Dar rocm i de ace te 
materiale ^unt pl ne pagin le ai 
moașei prese ,l.bere” de tipț. 
Mac Coimick, Idearst o a al
tor regi ai p esed d n U3A.

in ultimul timp n U^A au 
apărut multe jcărți, care zugră
vesc veridic moravurile presei 
ior, care Jovedesc1 ip imoll neisă4 
gădtuit că presa, această „a fi-a 
putere” rep., dntî o întreprin
dere obișnuită și foar e avanta
joasă a ii.nui pumn jn c de 'mo- 
nopodiști reac,âonari. re altfel, 
dacă se mai cer dovezi ai 'fap
tului, ca I berățile afiș, te în 
consti‘uțile burgheze '.e fart 
nu reprezintă idecât i bertăți 
pentru cei bogafi, se pot a- 
duce recen tele decrete ale gu 
vernului Trumjtn, 1 gei cu pri 
vire la epurarea .apir.tuli.ii .’eț 
stat de cei care pu .gândesc ria 
fel cu reacțj jn !r 1, perse uărea 
ziariștilor p ogre i.-ti, atacul în
dreptat împotriva 'm.litanților 
în domeniul ,v j-ti* 

artei pentru „prop.gar.da pro; 
comunistă”, cererea ca să fie 
expulzat Charly Chaplin și a. 
m. d. (Oare nu demiscă toa:e 
acestea fățărnicia iși fal itrtev 
libertăților constituționale bur
gheze !

In Consti'uția Stalin ti fi a 
găsit o ogl ndire sTăluc tă re
zolvarea problemei raporturilor 
între națiuni între c d efe unui 
singur stat. Articolul 123 glă 
suește:

„Egalitatea în drepturi a ce
tățenilor URSs, fără deo ebi e 
de naționalitate și rasă, n to te 
domeniile vi ții ecoiomî.e ’e 
stat, culturale ;i socialo-po i-l 
tice este l'ge neptrămuta ă.

Orice fel de îngrădire, fie 
ea directă sau indirectă, a 'd;e- 
pturillor sau ,'nvers, stabilirea 
de privilegii directe sau îndi-f 
recte a cetațen lor pe temeiul 
rasei sau al naționalității, cărora’ 
ei aparțin,precum i orice propo 
văduire a exclu ivismului sau' 
a uiei și disprețului de rasă 
sau naționalitate fee pedepsesc 
de le’ge”.

Regimul sovietic ji’a nimi
cit numai formal, ci și de fapt 

nevgalitatea intre popo re, a li
chidat înapoierea economică, 
politica și culturală a r.ațiuni’cr 
înainte asuprite Le țarism. P* 
această bază s'a njîs.ut 
întărit prietenia popoa elor D 
RSS care fi deven.t unul d.n 
izvoarele puie i, forța dirigui
toare a dtsvoîtarît societății so

vietice.
Consti uția bu-gheza r.icit ■ 

cuvânt nu spune despre ega
litatea politica .in drepturi a 
popoarelor metropoilelor Ț t>- 
loniilor. Prăpăstii 'socială șt 
politica între iele este făcett 
lege. Dar și în "însăși mctro;x4e 
ie pentru a menține rue e,. 
burghezia recurge la mijlocul 
favorit al ațâță: ii unei n. țiunî 
împotriva celălaltei ’în scopul 
de a nu admite cr-earea frontu» 
lui unic al'misselor mun itoara 
împotriva exploatatorilor. Șo
vinismul și naționaFsmul 
erau întotdeauna în mâîn Ie cli 
selor exploatatoare o armă cfta 
a ațâța contra democ rț< i. Ifs 
criminarea Negrilor în USA dg 
astăzi este 0 dovada străluciH 
a acestui fapt <va urma*

sf%25c3%25a2r.it
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ZORI NOI 3

Spre o intensă utilizare a tineretului 
și femeilor în industrie

(la un curent a striibîttiit în 
toată Valea Jiumi ve tea, ca 
Duminecă 23 Noembrie a. c., 
deși nu se lucrează fi ud zi <le 
repaus, cine (dorește să contri
buie La (mări ea producției poatct 
merge la m n i.

— ->Auzi — spune un tovarăș, 
— mâine lucr un 'numai coi vo
luntarii”,

IXar nu s’a în’âmplat ațac.id, 
și dintre >inmeri s’au înrolat ' 
mulți ca voluntari. ....

Și astfel Duminecă 'dimineața 
(la ora ti pent u prima o ră în 
Valea Jiului 's’au nrez.entrt vo- 
rti ntarn, ctt sut le Ia -mi ele I u- 
peni, Pe'rila, lAnmoi-a șj l.o 
nea. Se aflau printre i ’ng’ne'i, 
tehnicieni, meseria i șt in'n rî 
tovarășii d .1 'Corn t fele ci di- 
cale, din condu crea orga iza- 
tiilor locale PCR., Idin Corni 
tetul Comisiei Toca’e, i r ’n 
fruntea tiit'ir<>r ^c'i'i 'ii Jude- 
tenei P.C R. Vaier Jiului cu 
secretând lor drag fov. Ru- 
tariu Virgd. .............

IM linca lor a (dat rezultat"

„AQUARIUM“
(Urmare din pag 1)

Po3oabtlt adevă o<e olt 
acedet v'eți le-am văzit 
expus’ In alte nării, fn to e 
de urnite șl tn moși l, u 
care efonul clasei munci
ți a e retzeșe la not dru
mul lut teului popor spre 
•oc'al sm, forma era rn l 
avmsută a d.mo'rotirt na- 
hzând el b'rarea omu'ui dn 
exoloa a ea Iul de cdoe se- 
wnl.

Dir d Keln mal eile și 
ceasornicar.

O meserie cu adevărat 
pr-țoasă a cărei g afle are 
adiacențr cu a ta șt a cărei 
util tute o așează cu d'ept 
me'lt In rândul1 celor Ime
diate.

Un astfel de meseriaș 
poet, aplecat cu sârg asupra 
a e ul gingaș m> caftim care 
cu fmeie lut nscarte Importe 
veșnicia ne-a inspirat tot 
deauna admtrațe pentru 'ta
rul său d* a un ma rotițele 
Iul atnța'e pentru a pwea 
rtdi acel tic tac al timpu
lui măsurat.
/1 ce-l privește însă pe 

d Keln, decepța este fă'â 
putină de replică. întrucât 
îndemânarea sa nu a e ne- 
voe de altă reclamă. Aces a 
ort n’a st ducii niciodată 
In acei stă î^demâ are. ort 
a uitat toiul in b n-felul 
b Jitle'ulut de strosurt fl 
aparențe.

Fiindcă crcsornlcul ce ml 
îmoărțez regulat trada Intre 
masa de redacție și celelalte 
p eocupă l, întârziind zilnic 
cu cinci minute, pentru a-mt 
at'oge m st'ărlir mute ale 
secretarului de redn ție oda
ia mc eunțat mjgatinuial 
respectiv, a tăcut iremedia
bil după do ta revizie a 
ceasornicarului cu firma pe 
straaa Regina Marla.

Si sunt dezolat să măr
turisesc că mi-e teamă să 
mă p iz nt din nou la nu- 
mtia fi'mă, unde am fost 
atunci mustrat că îndrăz
nesc să-i deranjez pentru 
atâta lucru.

S’ar putea, de data a- 
ceista, să fiu pur și simplu 
dat afară, fără prea mari 
menajutninte.

M. Mih. 

foarte frumoase ba chiar, sur 
prinzătoare. La 'nuna 1 u.eni, vo 
luntar.i au ext as în cursul zi
lei de Duminecă schimbul 1 
I95o tone cărbune, 'mina Ani 
noasa 65o toneA ți mina Pe 
trila 55o !t >ne cărbune, lată 
deci un total de 315o tone căr
bune, — în'plus.

Dealtfel producția (de carbu 
ne e în continua ere t r< l iag, 
gra-m i p odugț i variază i ître 
•• aoo tone ți 7 000 tone căr
bune zilnic.

Pentru distribuirea produselor raționate

Muncitorii forestieri au fost 
asimilați categoriei muncă grea

In'rucât muncitorii forestieri 
se afla în r’o si u ție specială, 
ei prestând o muncă grea Mi
nisterul Industriei |,i i.omerțu 
lui în înț degere cu Ccnfede-; 
rația Generala ,a Muncii a I o- 
tarît să a imileze pe in’imc to, 
rii fores.iep in categoria <e(

Condamnări pronunțatei/ 
de instanțele de sabotaj din Hațeg și Deva

Instanța special 1 tl ■ sabotaj- 
de pe lângă Tribuna uf Hațeg, 
a pronunțat iu. autoarei.' sen
tințe: <

1. — Raca Nichifor din corn, 
Nalați Vad jud.'Hune.lo r 1, con 
damnat la . luni mchiso'r.- to- 
recțională pent u 'că a stu'.raS 
22 piei semi abreate dela e- 
gimul ORAP având ți tăbă- 
carie clandestină.

2. — Balog Ghcorghe din 
corn. Petrla jud Hu edoara, 
condamnat la 6 luni mcliisoor? 
corccționalî pent u ă a primit 
2 pi i tăbăcite de vi.ț 1 u ta- 
se defa 'ORAP, înc r'nd să le 
vândă pe piața ora u u H țep,

3. ’D-eac’Franci c d:n - 
Râul de Mori jud. Hune loara, 
condamnat la 5 ani mu că sil 
nică, pentru 'crimă ’e sabotaj,, 
fiindcă au 4ost gă ite la ej '511' 
buc, piei idifertie care le luise 
pin ru preluc are , sutragân- 
du-1 ■ fiola regnul ORAP-ul’ui.

Tot în ora ;ul Hațeg or 
ganele servic ului Ide control E- 
conomîc, au găcit pe restaura
torul Radu Dumitru punând în 
consum carne proaspătă ri'e vi
tei, sabotând 'prin 'aceasta mT 
șurile luate pentru dirijarea E-ț 
conomiei Naționale. La perche
ziția făcută a mai fost gă ită 
can‘it?t"a de 3o kg. carne care 
a fost confiscată și predată Or! 
felinatului din Pâcliși.

Deși reprezen antul Parche
tului d. Procuror Vaida loan a 
cerut aspra pedepsire a acestui 
infractor, totuși .compbdul t’e 
judecată format din'Ju ’e ă'oriî 
Gociman Constan'in președin
te și Ivan iMunteanu asesor nu 
a pronunțat 10 sen'ință dreap'ă 
pentru fapta săvârșită condam 
nând1 cu suma de 5 loo lei pe 
infractor.

Populaîța cinstită & orașu
lui Hațeg își exprima in ’igna- 
narea față 'de această nedrepta
te comisă -de completul C oci- 
man Munteznu, sperând că prin 
noua lege fde reorganizare ju
decătorească, acești reprezen
tanți ai reacțiunii, cari și acum 
dau șentințe după simpatie, 
vor fî înlăturați.

«
Instanța specială 'de sabot j 

de pe lângă 'Tribuialul Deva, 
având în complletul de jude

Luni 2 1 Noembrie producția 
de cărbune ia Văii J ulm a 
fost de 7.9)0 tone carbu e.

Așa îuț' leg muncitori , ma
nuali și intelectuali și in 'pri
mul rând comuniști, din Va
lea Jiului sa pună in practică 
propunerile P. C R., [e t'U 
redresa ea eponomică .a țării ți 
totodață să ajute pe tovară
șii mineri.

Cinste lor. .. , ' v
I. Herman

lor ce prestează muncă grei, 
-fOdusele naționale cuvmi e a- 
ces.ei ca egorii de -muu itori 
urmând a ti de aci imt nte (dis
tribuite pe haz 1 (Je tabele no
minale întocmite Ic ntiei in 
derile respecive J.i ăizile ve 
Oficiile Economice Județe.ie 

care pp rt-nii Ivan chip Cap* 
mare prcșed.Me ți VasI i ■ șl 
Rimbaș jmkc î'ori a pr< nu țat 
urm 1 loarei'’ sen inț nlre 10 ,i 
15 Noembrie, a. c : Șerhan S>- 
bastian, 2 luni închisoare pen
tru că <1 tăiat un porc i;i a 
vândut carnea 1a preț de spe
culă; {van lovan, 6 luni în
chisoare pen ruca -a Jreerat cu 
mijloace ne’.cgale; Fabnis Iran 
3 luni închi oare pentru spe
culă; Costau Gheor_,io 6 luni 
închisoare pent u speculă și 
Ludovic Samu 1 ța e Î mi. 
închisoare p"ntru că a tăiat vi
te și oi la drim ci’iul fmă ■’i'to 
ri7a'.ie și axă? -medical. Pe lân
gă aceștia au -mai fo. t -"ond.im1 
nați I ut 1 II am la 5.ooo 'ei 
amendă pen rucă (a re'uzat ră 
vân 11 caTititca tde mnr'ă "01- 
mală ți A lic'Dochia ~ooo ,'lei a- 
mendă pen'rtică la închis maga 
zinul fără autorizație.

Pentru pace trainică, 
Pentru democrație populară

Apariția Î11 limba română 
a buletimil.ii bilunar „Pentru 
pace trai îică, Pe tru 'democra
ție populară”, organ al Ei ou
lui Informativ țdLli Belgrad a 
Partidelor Cornii iste, c nsti ue 
un eveniment 'de cea mai ma
re importanță, în lujti pe care 
forțele democratice ți anti im
perialiste o duc azi imr-otriva 
taTaerei imperialiste având1 în' 
frunte reacțiunea din Statele T'-: 
nite. ....

Sunt ide cea m'ai mare 11- 
tilitate rapoarlele tovarășului 
Kardely și Gom'iilca, PrimuV 
raport cuprinde o sintjgiă a$ .to
nei poporului jugoslav felin ul
timii șapte ani, a luptei erdee' 
duse de popoarele jugoslaveț 
sub conducerea Partidului Co
munist Jugoslav. Cel de aî doi 
lea raport subliniază importanța 
covârșitoare a uni.țiții munci- 1 
toreșt în viața po.i.ică a Polo
niei noui. ' -ii

Buletinul este o călăuza pre 
țioasă menită să înarmeze ,,pe 
toți acei ce iubesc pacea ți li
bertatea popoarelor, onoarea ți . 
independența națională a pztiiei 
lor”. !

— Urmare din patf. 1 —

arătat ură cât Ue neîntemt.ață 
era această credință.

La Cugir la uzinele C M. 
< și la „Astra”-Orartie, un 
mare numai de femei lucrea.ă 
cot la cot cu bărb ți. Dela o 
pată și până la s.rung Ingr ti
nă înfrun ă lipsuiile ți tot îm
preună au depus ți i-.i intensi
fică eforturile teiitru mai bine.

Ac acta, atât femeilor cât ți 
tineretului le da die.t'l ă cea 
ră a fi folosiți pe o cară trai 
întinsă în câmpul în 'u trial, n 
muncile caic reclamă mai 
multă răspundere Și eforturi 
mari. . ...

In Bulgaria ’fcnv ile I iercazi 
la strung, dar le în'âln m și,r 
la turnatorie ți în bri_ă ile de 
reconstrucție -, iar în I n u .ea 
Sovietica printre fumali ti' Ce 
frunte se găsesc și fen.ei

Deaceea, pe bună Ircptate 
tov. Mraz Susana chila ( U|,E]i 
gabeta S-n oiici (din Oradea, 
loita dela J'niunea Textili i 
celelalte delegate la t.ongre ul 
g-ral al CGM ,au c rut n nu-i e 
le muncifoarelo- ca: ,,ru numai 
în textile, îmbrăcăminte ali
mentară sau pielărie ă fie fo
losite femeile”.

Să le îndrumăm ți, spre indU 
stria grea, să le ndruirăm sp re 
brigăzi de recon tru ț e — i 
vom vedea că vor ști i „colo, 
Ia turnătorie, strung, sau cazma 
să-ți facă cu cin te datoria.

Din tineretul phn de vigoa e 
și putere ți dornic dp munca 
să pregătim cadre noui de mi

Solemnitatea instalării tov. A. VIJOLI 
noul guvernator al B. N. R.

(Urmare din
In încheere 'tov. Vij di a 

rătat că avem toate c< ndițiunile 
economice nece. are ț en ru men 
tinerea stabiliza i n o etar . A- 
vem o monedă ană oa,ă ți 
Banca Națională ți-a lud an- 
gajamen ul să încuraj ze de
punerile spre fruc ificar .

Lu ând cuvântul in o aț unile 
asistenței, tov. Vasile I uca. n i- 
nistrtil Finanțelor, a spus, în
tre altele:

Faptul că această instalare 
a luat aspectul unei ndevăr.itf 
sărbători, nu es‘e întâmplător. 
Aplauzețe Dvs. ne doved sc deo 
sebita încredere în pani nii noui 
care sc ridică din mijlocul ro- 
porului. Cu cât regimul nostru 
democrat se consolidează, cu 
atât se realizează imai mult in 
favoarea oamen lor muncii.

Tov. GH. GHEORGHIU-DEJ 
felicită brigăzile U. T. M. 

depe șantierele Agnița-Botorca
Tov. Gh Gheorgb.iu-Dej, mi

nistrul lndustrî'.‘i și Comerțu
lui și președin'elc Corni mnii 
Ministeriale pent u Redresarea, 
Economică ți Stabilizarea Mo- 
netatră, a adiesat Următoarea 
telegramă Brigăzilor tde Vo- > 
luntari cari lucrează la inst li- 
rea conductei dela Agiiita-Ro- 
torca: .... —

București, 76 Nov. 1947

Șantierul Agnita Botorca-
Mediaș

Felicit călduros brigăzile vo
luntare ’diț pe șantîe ul Agnita1 
Botorca, pentru efortul eroic 
depus lucrând și noaptea, în 
cele mai grele condițiuni, în 
ploaie ți zăpadă.

Privirile tuturor celor ce 
muncesc sunt ațintite cu drag, 

neri, de furnali.ti ți turn tort, 
care să po.tâ înlocui pe ei 
cari din cauza vârstei, a vechi
mii în câmpul muncii sau a| 
vreunui aciilent vor fi nevei- 
ți sa se rupă de meseria lor.

Sa deschidem larg -po țiie 
industriei grele tLier-tului și'fe 
meilor!

Să înființăm mal mul'e la* 
bere de munca voluntară și 
brigăzi de reconstrucție înde 
tineretul ți 'ft neile 6i-.i țoa- 
tă pune eforturile in slujba 
l>o|.orului' .... /

Pintrucă, in ace stă d re ț e; 
atât femele cât și t ner< țul ,u 
dovedi; ca pot i mai ales nor 
sa muncească.

In legătura tu aceasta fe
meile ți tineietul cu vechimi rt 
câmpul muu ii - iau revendi
cările lor.

Sa fie cali'iotți cei ce lu 
crcază la -ma.ini s u in mesei ii 
de specall aie. Sa e tab Leasiâ, 
un stagiu 'd.- practică în mese
ria sm munca respectivi, a 
se insti ue c-nii i ți norme șî 
sa se procedeze la exirrin rea 
lor. Să-i fi recunos.ut și în
tărit muncitoani '.'el: s;rung, 
raboteză, p e ă s: u alte ma-ini 
din Cu ir sau „Artr /'Cr i- 
ști? i ț neretului ela h tincd a- 
ra, Valea Jiului e*c dreptul 
a prac'iea m seiii in care Ve- 
pune eforturi.

Și a‘un i rânduri m n itori 
lor din i idurtria grei se vor 
întări, vor 'ere te, creiid am 
putea spun ■ — o nouă geneva- 
tie de muncitori.

L Rusneac

pag 1)
Tov. Va ile I.uca a arătat a 

poi că Banca Națion La a a- 
cetat acu.n de a m i i un li- 
men aior necon e it 1 bugetu
lui S a'ului. In momentul de 
față Ministerul Finan.elor nu 
mai api-kază la emiâunile Făn 
cii Naționale. De acum mâine 
Banca Naț onal i va acorda cri di 
te numai pentru producție cad 
acesta este drumul reconstruc 
fiei țării în folosul poporului.

A luat apoi cuvântul d. prim- 
ministru dr. Petru Groza ca’ea 
sublnăt că este pentru prima 
dată când dețnocrația a pătiunș. 
în această veche dtad lă a re
acționarismului. D-sa a arătat 
că Banca Naț'onală etatiz-dă nil 
are altă polERă e du; decât 
aceea a poporului in folosul po 
porului.

asupra muncii Și realizărilor 
voastre în slujba Patriei și 
a poporului.

GH GHEO^GHlU-DEJ
Presedinle st Comisiei Mini

steriale pentru Red esarea 
Economică si Stabilizarea 

Monetară

Aviz
Conform Decretului Lege 

Nr. Io6,1947 publicat în Mo
nitorul Oficial Nr. 259 c’ii 2o 
Noembrie a. c, impozitele ți 
taxele de Orice fel cuvenite Sta 
tului șî neachitate în tgrmen 
de 15 zile, dela aplicarea seche 
strului vor put a ti consider te 
achitate prin ridicirea și prelua 
rea de către Stit, prin A’iii- 
sterul Finanțelor a mirfurilor, 
produselor și orice alte bunuri, 
care au fost sechestrate. j.
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SITUAȚIA INTERNAȚIONALA
Desbaterile din Consiliul Miniștrilor de Externe - 
In Fra ta și Italia încordarea este în creștere. 

Semnarea unui tratat de prietenie
între Bulgaria și Iugoslavia

In Capitala Mani Britanii, 
«ei patru inini.tn de ext<? iie ati; 
continuat desbateiie •prixioare 
La întocmirea ordi.iei de zi.

IXlegații sovietică a propus 
ca problemele să se discut n 
ordmea importanței și nume: 
pregătirea t :>ța u ui de p c cu 
Germania, denii 1 tariz u ea, re
parațiile, organizarea politici 
provizorie a ( e ni n ei/irat util 
de pace cu Austria.

Este interesant »Ie irm nționat 
oâ celelalte trei idelegați au pre
zentat puncte care se as amâ
nă între ele până la ultimul cu
vânt. Relevând ace t fapt, mi
nistrul de 'externe so i tic Mo- 
lotov a Wccbrat că prin p opu
neri" sale, Wele'Ț ția rov'i-tră 
înțelege să 'contribu? în modl 
activ la acordul între cele pa
tru țări în toate creștin ile a- 
tunci când acest lucru nu e te 
împiedicat de în/elegcn’a p'ca! 
labilă dintre ce’e'avțe 1r-i 
di'iegațu care t:nd s“- i "mpU- ă 
voința delegației sovietice.«

In Franța șî Italia încorda 
rea internă este în continuă 
creștere. Fo'ț’P 'popular1- 'Pin 
aceste țări își strâng rându
rile împotriva fmpe iali=m* 1'Iui 
american și a '>g°r>ț l|or săi in
terni. Miloa-ele Ide gr-vi ti din 
cele două țări cunt mărturie ră 
clasa muncitoare dn vest nu 
se lasă intimidată ‘de acei care

In lumina acestor realități 
congresul Uniunei Populare 
Maghiare, ținut de curând la
1 imișoara, a adus o serie în
tre agă de precizări îmbucu
rătoare pentru realizările de
mocrației noastre populare, în 
cadrul cărora în numele LI 
P.M. președintele ei a afir
mat cu tărie »solidaritate a în
tregii populații muncitoare ma
ghiare din țară în lupta pen
tru as girarea independenței 
României, în lupta pentru fe
ricirea ei", ca o consecință 
firească a politicei dusă de 
forțele noastre democrate în 
frunte cu P.C.R, pentru re
zolvarea problemei naționalită
ților conlocuitoare, constând 
nu în mod ficarea artificială 
a hotarelor, ci în primul rând 
în însușirea unei noui morale, 
menite să contribue la conso
lidarea pozițiilor democrației 
de tip nou în România,

Ce altceva, decât recuno
așterea justa a acestei reali
tăți politice, constitue hotărâ
rea guvernnlui de a numi pe 
deputatul Takacs Ludovic, 
vicepreședinte al Camerii, ca 
ministrul subsecretar de stat al 
naționalităților, care dă odată 
mai mult putința cele mai nu
meroase naționalități conlocui
toare din România, să contri- 
bue prin reprezentanții ei aleși 
p opera de guvernare a țării.

Consecințele unei noui morale în problema națională
(Urmare din pag. 1) 

Numai această morală nouă, 
în totul reprezentativă pentru

vor >a-i strângă pătu^clc. I’cn 
tru întă ina acțiunilor «lunci,o- 
rești, cele 13 'icdciațji sindica
le din Franța au liotarîti ă con 
stitue un comitet național care 
va avea sarcina .le i coordona 
toate mișcării • grevist

•
Vizita pre vdintelui consiliu 

lui d ■ 'inini.tn al Rentibli iî 
Populari Jugoslave'în Pulgaiia' 
s’a încheiat prin semna'ea unui 
trat’.t de p ie cui ,'colaborare și 
ajutor mutual între cele denii 
țari. _

Semnarea acestui însemnat 
document ca i recentul cord 
cultural închei: t îi t e Fonia 
nia și I ngaria, aduce o impor 
tanti contribuție la întă irea pă
cii în Balcani.1-

C. M.

Guvernul Jugoslav 
nu recunoaște 
.comisia Balcanică ‘

BELGRAD. Un purtMorde 
Cuvânt al ministerului. Afaceri
lor Străine a d?clarat presei 
că: „puvemuljugosiav nu re
cunoaște nici un drept Comisiei 
balcanice, numită de câtie 
Consiliul de Securitate*',

regimul nostru democratic, a 
îngăduit tntr'un timp atât de 
scurt modificarea fundamen
tală a raporturilor noastre cu 
poporul maghiar, confirmată 
de recenta vizită a delegației 
guvernamentale a republicei 
prietene, a cărei semnificație 
depășește desigur cadrul pro
tocolar al unei vizite diploma
tice de curtenitor răspuns la 
acea făcută nu de mult timp 
țării vecine, de către delegația 
guvernului nostru.

Convingând și una și alta 
după însăși afirmațiile dlui La» 
jos Dmy^s, președinție con
siliului de miniștri ungar, de 
,,hotărârea fermă ca guvernele 
noastre să se străduiască în 
viitor pentru adâncirea conti
nuă a relațiilor dintre cele 
două popoare și să se îngri» 
jească de apărarea țărilor no
astre cu puteri un te, față de 
orice tendință imperialisră/ care 
periclitează independența și li
bertatea lor.

Urmată de concluzia logică, 
concretizată, îri expunerea dlui 
Erk Molnar cu pnbjul re» 
cepției oferită de Ministerul 
Afacerilor Streine în onoarea 

nostru,
după care, cele două țări ve 
cine, „garantând mutual inde
pendența și libertatea națioală" 
vor contribui prin strânsa lor 
colaborare pe tărâm politic, 
economic și cultural la neutra
lizarea provocărilor războinice 
ale imperialismului.

oaspeților poporului

MAREȘALUL TITO
DECORAT DE CĂTRE
Președintele Republicii 

Bulgare
SOFIA. — Mm șalul Tito, 

președintele consi'iului de mi

niștri al Republicei Federative 
Populare Jugoslave, împreunr 
cu membrii delegației guver 
namentalc j igoslave, care sunt 
în vizita amicală în Bu'garia, 
au făcut Marți seara o vi itâ 
oficială la președinția Repu 
blieii Populare Bulgare.

Mareșalul Tito a fost de
corat cu ordinul „Libertatea 
Națională" ci, 1 și Cu O'dinul 
,S ptemvrie1’ Cu spad- cl. I

Prietenia româno-maghiară/ 
așezată asifel pe baze trainice 
vine ca o strălucită confirmare 
a politicei dusă pe plan intern 
si extern de guvernul Dr, P, 
Groza, convingând — după 
însăși declarațiile primului mi
nistru ungar de realitatea fap
tului, că „Ungurii din Ardeal, 
în urma politicii democrate a 
guvernuui român, își găsesc 
tot mai mu'te posibilități de 
desvo'tare naționala"

„LI ngaria democrată nu cu
noaște nici un revizionism șo» 
vinist’"

Conștiință de în.dtă ținută 
politică, rezultând implic t din 
verificarea în 1 mitele istoriei 
a învățăturilor marxism-leni» 
nismulut, avertizând că „nu 
poate fi liber un popor care 
asuprește alte popoare", rea
litate care continuă să mobi- 
liz'ze națiunile nou.lor de
mocrații în lagărul ai ti mpe- 
rialist și democratic, având în 
frunte pașnica forță a U.R.SS. 
pentru apărarea păcii, libertății 
și progresului, ca fa tori de
terminați ai civilizației și cui» 
turei, închinate propășirei ct- 
lor care muncesc.

Mihail Mihutescu

Cititi

SCÂNTEIA
Organ Central al P.C.R.

Acțiunea Partidului Unității Socialiste 
pentru reprezentarea Germaniei 
la negocierile tratatului de pace

BERLIN. I'ai it’ul l nit ți 
Șoc a iste din Germania anii țâ 
că in urma iiepu i:;ț i partide
lor germane J ■ a er a un <r 
gan care să poa ă reprez n(a 
Germania la nego.icri.e p<n*ru 
tratatul de pace, a luat iniț'i- 
tiva de a convoca toate p r- 
tidele din toa e /omle Ci rna- 
niei, precum i indicatei i 
celelalte org nizații democrati

Protestul artiștilor suedezi
9

împotriva teroarei guvernului american 
față de actorii din Statele Unite

STOCkHOLM Acor.i e 
teatru, actorii de cniematograf 
și directorii de filme suedezi au 
adresat ambasadei aineric n la 
Stockhollm o rezol țe a 'opta
tă de ei, prin care protestează 
împotriva peț unei de teroare 
pornită de Comitetul pentru ac
tivitatea antiamericană împotri

Decorarea generalului I.Z.Susaikov
„Ordinul Leninu

MOSCOVA. 26. (Rador). 
Tass transmite :

Pentru executarea plină de 
succes a misiunilor date de 
g ivern, Prezidiumul Sovietu
lui Sunrem al U R S S a de
corat pe gpneraiii ofiprii ser
genții si funcționarii persona
lului Comisiurilor Aliate de

Trei aromâni din Grecia 
condamnați la moarte de fasciști

ATENA T bunalul militar 
din 'lesdia a condamnat la 
moarte i7 partizani.

Totodată tribunalul, militar

Poporul grec apreciază ajutorul 
primit din partea poporului român

BUCURFȘTI. 28 (Ridio) 
Eii a avut loc îi sala fastu
lui Senat sub prrș dintia tov. 
GiEORGtlE APOȘI OL, șe 
dința Consilului N țional pen
tru Aj torarea Poporului uree.

L.ti'o amplă expunere, tcv. 
Gheorghe Apostol a înfățișat 
acțiunea pe care o duce mun
citorimea din întreaga lume 
ppntu?j itorarea r,oporii|uigrec.

Grevă generală la
Palermo

PALERMO,. 27 *Radio). — 
Greva gene.ală a fost urocla- 
mață la Palermo in semn d.e 
protest împotriva 'interve ți i 
poliției în acțiunile 'mu.ici.ore- 
ști din Italia.1 I 

ci', la li „conf< mița a țop> rub I 
german” caic urmeaza j *.<• 
țină la Bir.in in / hje d'e yț 
7 Ir. cembrie a. c

Rar idull l ni ații ovialu.te 
din Girmania -pera ca ir. ielMj 
acesta se va putea a;un 1* 
crearea unui organ ca e să ț o» 
1ă reprez» n a G< rinania la ne
gocierile pen iu tra aiul d ți* 
ce.

va unora dintre colegii isoyț f 
americani".

„Suntem cu totul urnrin^ 
si consternați adaugă r<-r>- 
luția că o asemenea c'.iun . 
cu desăvârșire -con tară ‘ntS 
rtsuliu democra ic al Justiției, n 
putut fi in'rcprin a intr’o ța 
ră în care s’a născut rieclarajj^ 
Drepturillor”.

Control din Români, Urga- 
ria și Finlanda.

Ordinul L°nln a fns’ acor
dat genpral colore ului de 
tancuri, Susaikov, lui G M. 
Pușk'n, fost consilier politie 
pe 'â igâ Comisia Aliata de 
Control din Budapesta și ge
neralului locotment Sviridov.

din irsula Egina din reg unea 
golfu'ui Șanmilrs a condam
nat la moarte pe trei țărani 
greci de orig nâ lomână.

Secretarul Comitetul Națio
nal a făcut apoi o d^re d° sea
mă a realizai or diJ până acum.

Luâ d cm ântu Po'firr gh-nis, 
und dm conduc-torit m șcarii 
de el berare a poporului elen 
a îi f țișit solidari ate« pono
rului r iman cu poporul grec, 

zori noF 
primește mică și mare 
publicitate

Anunțurile se prinrsc La 
administrația ziarului ia 
localul Prefecturii

Cinema „Progresul*
Prezintă;

Senzaționalul fi m:

Omul cu 1000 de fețe
liuptiaici.» J.u.j.iui H ueduaTa Litva 7J7—1947


