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Structura social-economică
a Republicii Populare Române
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Nu cred va fie cetățean al Repu 
blicei noastre, cu dragusle de (ară, 
care să nu se fi u'nput de bucuriq 
la utilarea știrii publicării Proectu 
lui de Constituție al R.P-R. și mai 
cu seama sa nul fl citit și analizat- 
studiat îndelung, sau măcar sa se 
Intereseze temeinic de conținutul lui 
Și Iarăși nu cred ca rr. icar unul din 
aceștia sa nu II vibrat de un senti 
meni de emoție, de ma.idrie ți di a» 
goste (ața de couț nulul proectului. 
Și sentimentul fiecăruia e adănc jus 
tificat. Pentruca, acest proec/, con 
stituția vine ca o încununare a luptei 
lor pline de victorii duse de popo 
rui muncitor din această 
și ca o chemare, ca o 
in noile lupte pentru 
unor sarcini nra grele, 
mărețe realizări.

întâmpinând acest proect, nu pu 
jțem sa nu conțpar&n ce va fi in 
raport cu ce a fost, deosebirea din- 
tre o constituție pe care poporul ro 
mân n'o are încă, dar sub care va 
trai în viitor — ba a inceput chiar 
sa trăiască — și cele pe care Ic a 
avut în trecut.

Pcntrucâ, țara noastră a mai avut 
Constituții — una „belgiană" ți 
alta liberală — dar care, în alară 
de scut șl apărare a intereselor cla 
selor stăpâirtoare, ocrotitoare a ja 
fulul și a exploatării, a jugului pus 
pe umer 1 „poporului de jos" nu 
servea decât de ornament.

Expresie a regimului de democra
ție populară, ConsUiuția Republicii 
noastre Populare, pe care poporul 
român ți o va da in urma alegerilor 
din 28 Martie, vine să înscrie in
teresele poporului muncitor, a mas 
selor largi populare, $ă le apere ți 
garanteze. ,|

„Noua Const'tuție — spune Ma 
nifestul program at F.D-P. — va 
trebui să dea mjncii locul ce i sț 
cuvine, arătând că este factorul de 
bază al vieții economice a Statului 
și totodată o dator.e de onoare a 
fiecărui cetățean — și proectul de 
Constituție prevede acest lucru, Sta 
tul asigurând celor ce muncesc drep
tul la muncă, la odihnă, la învăță 
tură ți ocrotire socială, apărându i 
„împotriva exploatării", pentru ri
dicarea nivelului lor de trai.

lată a'ci marea ți reala diferență 
dintre constituția unei țări în care 
poporul a devenit stăpân și consii’u- 
țiile burghezo moșierești. Care po
por, din oricare țară cu regim bur
ghezo cap talist se poate mândri cu 
o astfel de constituție, care gaian- 
tându i munca să I apere impolriva 
expioa'ăr i — și mai cu seamă, care 
din acele popoare nu ar dori să ai
bă o astfel de constituție?

Deaceea, încrederea, optimismul 
muncitorimii noastre a fost aiâi de 
robust la publicarea proectului de 
Constituție.

Proclamând că „bogățiile de orice 
natură ale subso'ului, zăcăm'ntele 
miniere, apele, izvoarele de energie 
naturală, aparțin Statu’ui , ca bunuri 
comune ale popuru u; ” Consti uția

va veni sa pună ca pat unei per na 
de de decen i de desmaf în car*f ca 
pitaliștii români și streini au smuliZ 
beneficii intense de pe urma i vploa 
(ărTI și jalutui tuturor bogățiilor 
subsolului românesc.

Trecând in mina poporului 
stru, atâta amar de ani ținui In 
/.erie și sărăcie, aceste bunuri, 
ga|il nemăsurate preparate pe 
cuprinsul țârii, irosindu se unele,
puica fi puse mal bine in valoare» 
vor putea li desvoltate, prin buna 
adnt'nlslrare a lor din partea acelor 
ce muncesc, spre folosul colectiv.

Dar consemnând această formă no- 
ua de proprietate, proprietatea ob 
ștească, Constituția nu exclude e 
xistența altor forme de proprietate, 
dimpotrivă, proectul de Constituție 
enunțând clar că „propr'ela'ea par 
ticulară și dreptul de moștenire 
sunt garantate prin lege", in*ă a 
ceasta cu o singură condiție: aceea 
de a fi pusă in sluțba Intereselor 
generale.

Proprietatea obșteasca, aceste bu 
nuri comune ale poparului trebuie 
sa constituie „temelia materială a 
propășirii economice și a mdepen 
denței naționale a 
fure Române"’.
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Sarcinile forțelor populare 
în campania electorală pentru 

Victoria Frontului Democrației Populare 
Importantă ședință a Consiliului Județean F. D. P.

I

Republicii Popu

acestor /emeli, a 
I. RUSNEAC

(Continuare In pag. IV-a)

Marți 9 Martie a.c., a avut 
.Frontului Denio rației Popu'are la 
glie Apostol președintele C.O.M. 
Județului și tov. Maria Sârbii mem 

D.R., candidată.

loc ședința Consiliului Județean al 
care au participat și tov. Olteor- 
Mprim candidat pe lista F.DP. a 
brâ în Comitetul Central al U.F.

Uniți sub steagul Frontului Democrației 
Populare, să luptăm cu hotărtre pentru 

victoria deplină în alegeri 
a poporului muncitor

Chemarea Confederației Generale a Muncii din România 
Către toți muncitorii manuali și intelectuali 

organizați în sindicate

Deschizând campania 
rei Adunări Naționale, in 
Comitetul Central al Co tfederației Generale a Muncii 
a lansat o chemare către toți muncitorii manuali și in
telectuali organizați în sindicate, 
ceste alegeri forțele conseC velite 
Frontul Democrației Populare.
Arătând că „lupta hotărită 

de până acum a partidelor 
și organizațiilor, care alcă- 
tuesc puternicul Front al De 
mocrației Populare a dus ța 
înfăptuirea marilor prefaceri 
politice și economice din ul
timii ani" chemarea C. G. M. 
se ocupă de Proectul de Con 
stituție, elaborat de Frontul 
Democrației Populare, care 
„stabilește că Republica no i

electorală pentru alegerea Ma 
rândurile mișcării sindicale.

pentru a sprijini in a- 
democratice, unite în

stră este un Stat popular, u- 
nitar și independent. în 
re puterea emană dela 
por și se exercită prin 
por, prin organele sale ; 
se, în folosul poporului".

Și chemarea continua:
Comitetul Central al Con

federației Generale a Muncii, 
însușindu și in întregime Mu 
nifestul-program al Frontului

I-

po- 
po- 
ale-

(Continuare în pag. III-a)

Corpul technic ingineresc trebue să fie în frunte în 
luptapentru refacereașidesvoltareaeconomiei noastre 

Adunarea generală a inginerilor din jud Hunedoara
Duminica 7 Martie a.c., în s da 

de ședințe a Consiliului S.ndicalț 
Jude;ean din Deva a avut loc adu
narea generală a ingineri or din 
cirLuri;e regiona e AGIR, Hunedoa
ra și Brad. Convocata penttu con
stituirea unui cerc regonal AGIR 
|a Deva și alegerea comitet', lui jude 
țean pentru coordona; ea activității 
cercurilor regionale din jud Hune 
doara, ședința a avut un caracter 
mai larg, în preocupările sale situ- 
îndu-se |a loc de irjn.e p el ier rea 
sarcinilor corpu'ui technic-.nginereic 
in sectorul re.a.cri și de vo ta ii 
economiei noastre și roiu lor în ac
țiunile de muncă voiuniarc. în're.

priiise de oa ticni manei din jud 
nostru.

Rostul inginerului este să 
găsească progresul cât mal 

vădit al technicei muncii

temeinică fă.ută ace tor 
evidenț ind roti de prim 
care inginerul î. deține

Ședința a fost deschisa de 
tov. Butariu Virgil secreta 
rul general al Consiliului Țu 
dețean F.
cut și un mic bilanț al fe
lului cum a fost dusă până 
în prezent munca in campa 
nia electorală

D. P, care a fa-

Cuvântarea 
tov. Oh Apostol 

După ce tov. Butariu V.- 
a dat cetirii instrucțiunilor 
primite dela Consiliul Națio 
nai al F> D. P. a luat cuvin 
tul tov. Gheorghe Apostol.

D-sa șj-a început expune
rea prin a arăta c-i. sarcini 
mari stau în fața noastră în 
această campanie cu toate că 
ea e de foarte scurtă durata. 
Deaceea toatl'A organizațiile 
și partidele’ca re participă în 
F D. P. sau sprijină acest 
Front vor trebui să-și trimită 
in aceas ă bătălii; elementele 
cele ma. valoroase, cele mai 
combative.

Prin depunerea listei de 
candidați, prin publicat ea 
Manifestului-Program și pu 
nerea în discuție publică a 
Proectului de Constituție in 
Locmite de Consiliul Națio 
nai al F. D. P. — a conți 
nuat tov. Gh. Ap >-,tol - pri 
ma fază a campaniei electo 
rale poate fi considerați ca 
incheiată.

tu) Plugarilor, micii meseria 
și și comcrcianți. intelectualii 
din P. N. P, naționalitățile, 
conlocuitoare din l . P. M- 
și celelalte orgam/aț.i nu ma’ 
sunt s-,|b influeaț.11 burghe
ziei. Toți aceștitț recunosc 
azi rolul de conducător al pro 
letarjatului. convinși că nu 
mai in colaborare cu el în sâ 
nul Frontului Democrației 
Populare problemele fi. âr j 
ia vor fi rezolvate in modi > 
• cl mai fericit.

Deaceea Frontul Demorră 
pei Populare — a Spus mal 
departe oratorul — nu e-tc 

o Tonibirtăție elcctc 
rală ci el reprezintă o etapă 
superioara a colaborării în
tre forțele democratice, mi 
numit mijloc de mobilizare a 
masselor largi populare, la 
munca de refacere economi 
că, de lupta împotriva reac 
țiunîi, de 
politice și
lui poj>or muncitor din pra 
noastră

Revenind la incer« arii- Ț,n> 
gheziei capitaliste și a lâmă 
șițelor moșierești de a pane 
din nou jugul pe grumazul țvo 
porului muncitor, tov. Gh. A

B. S

făurire a unității 
morale a ințjcgi.

(Continuare in pag. IVa)

Analiza 
probleme, 
rang pe 
in organizarea muncii a trasat ace
stora o serie de importante sarcini, 
cari puse în via â vor fi fa -tori de 
asigurare a succesu ui în mersul și 
desvoltarea producț ei. S’a stabi t 
că în ședințele technicienilor, îrt 
cele de producție și de co aborare

cu muncitorii, să fie 
primul rând me.ode'e 
tățirc a muncii, adele 
tatc și de modificare lă ute sau cari 
trebuesc făcute n aș mior și insta 
lațiilor pemru a avea o producție 
și productivitate câL mai mare.

Corpul technic ingineresc trebuc 
să f.e în frunte m fapta p.ntru re
ducerea preiu.ui de cost ai produse
lor; în acțiunea de ridicare a nive
lului technic al muncitor lor prin 
înființarea de s.oli lejinice de per
fecționare; 
pilor de acord; de semnalare

discutate în 
de îmbana- 

de inventivi

de stabil re justă a țin
ta

(Continuare în pag. III a)

Caracterul Frontului 
Democrației Ponu are

D «mi a arătat apoi pe larg 
caracterul nou pe care 1 are 
]• romul Ucmocra.’ i Popica
re, la care nu mai participa 
reprezentanții burgheziei — 
gruparea* Tătărescu — care 
au \ n.t să transforme Blocul 
I’artidelon Democrate cu ,- 
jutorul socialiștilor de drea
pta, a chiaburilor și rămă 
șițelor maniste, intt 'o unealtă 
oarbă a planului' Marshall 
plan care a paralizat desvoi- 
tarea economică a tuturor ță 
iilor care au aderat ]a el.

Azi țărănimea săracă și 
mijlocașă organizată în Fron

VOTAȚI
LISTA l\lr. 1 

a Frontului 
Democrației 
Populare 

cu semnul

SOARELE 
izvor de viată și de 

lumină
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POEZIA MUNC/I VOLUNTARE Cronica teatrală

iT.ile bun. Iute adevărat 
frate călit șl încercat 
-chiugiuit 
și bătut iu trecut, 
azi te înalți, 
cu tona din
mereu, 
dând cântec

(< ictav 
pentru

ncratur dc eueigr și puteri de 
evovar

TOSCA
4 acte db Vlctorlen Sardou

mereu crești 
punui te li anești,

t

cânteiuțui meu
Pan.u—lași: R n h:r 

fia e.e in u Șantierul)

■ „Poate u iiuulde no tr.i de b i 
gadier,

este nou pentru tine
pentru, ă treciitu l'a ascun» tuturor 
dar asta i strig: ța.a fi mânii ă 
ca fii tăi s’au îirtlat voiintari”.

o lume
deținând 

Republica 
ca o sar 
dc a faci

noua, ri II ată 
,.miile ace t a

In urmă cu peste o suta dc ani 
un mare poet al poporu ui maghiar, 
căzut iu împrejurări dramatice iu 
lupta pentru eliberarea ț.opoiullui 
său, siria intr’o scrisoare: , dacă 
poporul va stăpâni poezia, el va 
fi aproape stăpân ți în politică’’', 
lâră sa fie prea departe de adevăr.

Cu adevărat interdependența intre 
cultura și politică e-te astăzi din 
punct de vedere ideologic clari.icată, 
în condițiile în care, prin lupta da 
sei muncitoare, poporul 
conducerea politica in 
noasira populară, revine 
cină creatorilor de arta
ca poporul muncilor să stăpâneasca 
și cultura, inversând deci termenii 
problemei de mai sus, sesizată de 
Petoffi.

In această direcție, in spiritul noii 
conștiințe a ce|< r care muncesc pen
tru ridicarea tinerii Republici Popii 
tare, oamenii artei au hotărit că 
prezența tor pe șantiere e națioiub 
ale reconstrucției, este o datorie 
de onoare a lor, pentru a cânta a 
cest om nou și liber, pentru a Se 
inspi,a din mărețele lui înfăptuiri 
care deschid un drum luminos po 
porului român.

Poezia ca expresie a acestei arte 
închinate poporului este și ea pre 
rentă in mijlocul frământărilor ma 
sselor, in sânul luptelor și năzu 
tnțelor acestora, pe care v’a câut.i 
să le facă cunoscute ca un îndemn 
pe drumul înfăptuirilor pentru acea 
lume mai bună, atât așteaptă:

Aflam ai i 
dc elanul tineretului, 
de brațe, t ner i aceștia ce suie, ciz 
male'.e acestea ce scaplra'n pământ 
și’n stâncă’”, pășind pe drumul 
victorios în calea care a nu mii 
xista piedici sau opr liște

el
c

- „Departe’n vale 
La sute de văzduhuri depărtare, 
Lumea bătrâua-și numiră murin 1 
Solzii de aur și solzi de argint 
încolăcită moare și’ruearcă « 
Sași tăinu a-că incarna sub tiu nor. 
Dar șus pe deal, aud 
Cum aștrii viitorului 
Zoruaie’u pumnii brigadierilor.

(Eugen Jcbeleaiiu: P. dea id 
■. niturilor)

Aceste vir.url ale brigaJieru'ui po 
ct Conu l n RusU ri li ă piobe.ua 
schimbului dc reperen,a intre ce 
atorii de aila și briga lie ii șantiere 
lor de tnunr i volun.a a iu sânul 
carorn sunt tarile care vor trebui 
îndrumate, d ,r Ce,a 
se poate in.a i 
l V , ( ii ( C
iipte în realitate solde, va lupta 
pentru înălțarea o nu ui și a popoa 

.rejor pi n cu tura.

c tr deascmcnea 
|X- dr mul unei ar 

axând rA 'ă ini ad uc în

Văzând afișele cu piesa 
„T usca", nu mi ani putut sta 
pâni o nedumerire. Cunoș
team, <a atăți alții, o]X.ra 
Tosca și nu prea vedeam ce 
interes ar putea prezenta tex 
tul, lipsit de muzică, care a 
servii ca libret inspiratului 
compozitor iVerdi. Subiectul 
deși bogat în momente dra
matice, nu este totuși în o- 
pctă mai mult decât un L-pi- 

I zod din viața celebrei cân
tai ețe Floria Tosca. Și nu 
gaseuin altă explicație decât 
în prilejul ofirit de rolul ti
tular pentru o excepționali

i
Ce să citim:

— „In fabrici, pe ogoare sub pă 
mâiit cu sudoare pe frunte,

■ ăd milioane și milioane de oameni 
lucrând.

poetule, sorîsul tău să 
punte, 

peste care să treci la 
(Ștefan Careja :

sănătoasă

ei ori șicând. 
Îndemn către 

poeți),

Găsind izvor nesecat de inspirație 
in forțele creatoare ale 
muncitoresc însufleț t de 
ța nouă fața de muncă 
purtat pe acele șantiere 
voluntare care au înscris
rețe în cartea realizări or acestuia, 
poezia pătrunde pe șantier cu intim 
pinarea:

t n -retului 
o conșt.in 
și care Va 
ale muncii 
pagini ma

Poezia muncii voluntare a creiat 
astfel o tânără antologie care for 
meaza un ino.nent impor ant în li 
teratura noastră, cu atât mai pr țios 
cu cât el reține un aspect social 
care începe să caracterizeze icalită 
țile noastre:

„Tovarăși din șantierul Smitcșeui 
v’ain cunoscut ier, și, iată, 
azi, versurile vin singure să se așe 

zc’n brigada,
|a rând, ca vo’, cu lopata pe tunar, 
cu galcțtle’n mâini, pine de o fier

binte lucia-ă,
t.a și vo', cei pe care i am( cunoscut 
poezie de pământ și de j>u ioată...

ieri,
versurile mele au șep.i de briga 

ilieri.
Nina Cassian: Șantier di- 

poe.ne)

Pe lângă riviri.nentul proJu; ii 
rândul creatorilor de ană, clinul 
muncii voluntare inspiră — fapt 
îmbucurător — și pe brigadieri, din 
rândurile cărora răsar ta ente care 
promit printr’un suflu proaspăt, ge

GHEORGHI D1MITR0V:
Despre alianța muncitorilor cu țăranii”

0 stare de fapt care se cere remediată
de filme 

circulație 
conținut

Anumite case 
astăzi în 

a căror 
strein aspirațiilor
populare. Se mai

în
de 
ră

< tcație personală a protago 
■listei ansamblului.

Spectacolul dat în t,ada I ca 
irului „Progtrsu]’ de trupa 
de sub conducerea artistei 
Marin Aulonova, cu textul 
complect, netrunchiat, a' 
scriitorului dramatic \'i tori- 
en Sardou, a tr idat cu toate 
acesie t o oarecare contingen
ța cu actualitatea. In piesa, 
mai mult ca în operă, se ,e- 
liefează lupta dusă de bravii 
revoluționari republicani din 
vechia Italie și persecuțiile 
la care erau expuși de tirania 
monarhistă. într’un regim de 
complectă sugrumare a liber 
taților civice, când a citi o 
carte ce nu convenea cârinut 
rii sau a te îmbrăca întt'un 
anumit fel, implica riscul d< 
a fi luat drept revoluționar 
chiar când nu erai

Privită prin prisma aceasta 
fuga tânărului republican An 
gelorti, urmărirea Jui de că
tre S' arpia, «birul Romei, a 
dâpustirca lui de către Ma
rin Cavar.idossi, sinuciderea 
lui /Xmgclotti spre a nu fi 
prins, torturarea și exec-.it i 
rea lui Cavaradossi pentru •.i- 
na de a fi înlesnit scăparea 
fugarului, omorirea lui Scar 
pia dc către Tosca, suferin
țele îndurate de Tosca peu 
tru salvarea iubitului ei cui 
minând in moartea c-i însăși; 
nu rămân simple tribulații a 
le unor ființe chinuite de sen 
timente, ci dobândesc un 
sens mai înalt al luptei șt al 
sacrificiului suprem pentru li 
bertate.-

Interpretarea s’a sprijin i 
pe masivele ta’ente ale triou
lui Maria Antonuva, G. Mus 
celeanu, V. Constantines-'i»

V. Brctan

In broșura „D.-spre al mița nun 
cltordor cu ță anii’’, Oh, Dimitrox 
marele conducător și învățător al 
poporului bu gar, arată ca:e seni 
bazele aiian.e: dintre proletariat și 
țărănimea munci.oare. In R portul 
=ău Politic ilcniral fă ut la Congre
sul P.M.R., tov. Oh. Ohe.rgliiu- 
Dej, a subl u at că ,.[robei a aii 
anței î:i.r.- mun ‘|0r,me și țâra ine 
a fost una d,n prableme.e f'-ndamen 
tale ale pol t cei noarire’’, arătând 
că „niciun efort nu trebuc cruțat 
pentru a întări a..anța între munci 
torime și ță.ăn.mea munci oare — 
imul d n tundă ne.ite e reg tn 1 i de 
demo.ra|ie popul uă, un i din prin 
cipalele g. ranții 1. suc.e-ului în 
lupta pen.ra definitiva li.-hidare a 
pozițiilor reacțiunii, atât în dome 
niul politic cât șî hi domeniul eco 
nomic’’.

Prima 
Glieorghi 
preluarea 
către țărănime ,, 
clasei munJto.r-’’, taa a.ț onarca 
de sine stătătoare a țârănim i e te 
o imposibipaite. Ca și ț.rmimea 
bulgara, plugarii ro.tâni au putut 
trage aceasta învă atură diiect din 
înfrângerile su er te de ră c ,ala lor 
izolată din sâug r a a .epresiu.ic de
la 19J7, când burghezo-moșieri.nea 
a ucis peste 10.030 de ț.-r ni care 
cereau doar pământ și o va.â mai 
buna. Numai atun.i câ.id in fr.in 
tea lupte; impotr va reg mu u. bui 
ghezomoșicresc r’a aflat pro.etaria- 
tul cu Partidul său de a-.antgarda, 
țărănimea muncitoare a izbu. t' să 
capete pă.nântul din ghiare e cio 
coilor ('a noi de pildă, prin retor 
ma agrara din primăvara anu ui 
1045).

O alta teza pe Care o stabi ește 
1 rou;ra „Despre alianța muncitorilor 
cu țăranii” este aceea că „apărarea 
interese.or acestor două case țr^du 
cătoare de bază a e societății noa 
stre este o cauză comună’’’.

fn slâr it problema funda nenta'ă 
pe care o ridică Gh. Dimitrov este 
următoarea: c’ne a e rolul conducă
tor in această luptă comună? Răs

teză pe care o enunță 
Di.iiitrox este aceea că 

puterii in Stat numai de 
„tara și împotriva 

£aJ

pun.-ul categoric pe care I dă însăși 
mor a e-te ca proletjr.atul trebuie 
-.< ia asupra lui „'■olul greu șf eoni 
plicat de axan.g răi'. Acest litru 
se dațorește faptu.ui ca muncitori 
mea e unită în anum te centr.-, s 
organizează și se insfruește uni u 

capata o conștiința dc da a re 
și poate deveui as fel

sor, 
voluționara 
avantg r_’a. detașamentul dc frunle 
al tuturai massc.or mumitoare.

D n broșura „D s. re alianța inau 
citorilor cu țăran i’” se vede c ar 
ca nu este și nu poate fi vorba 
de două drumuri diferite pentru 
munciforme și țărănimea muncitoa 
re, ci de un drum comun. Legaturi 
puternice stau la ba a alianței lo 
frățești și ulcio putere din lume 
nu este iu stare sa desfaca unitatea 
lor de hjpta.

Alături de alte matei ini , , Despre 
alianța muncitorilor cu țăranii’’ e te 
de un real folos pentru lămurirea 
problemelor pe care membrii Parti 
dului Muncitoresc Român si mai a 
Ies îndrumător i le întâlnesc în mun 
ca la țara și le vor întâlnit îndeosebi 
in actuala campanie eectcrată

de boața grandomaniei și luxului 
orbitor, e ridiculiza ă pentru a ple
da că această muncitoare nu e-te 
in stare să conducă sau să admini
streze o gospodărie mărar. Acțiunea 
filmului este apoi ast.el împleti.a 
încât, pana la urma, concluzia sce
nariului este că ero.na f imului nu 
are dreptul și nu știe să conducă a 
cerea moștenită, și o cedeaza unui 
nepot al burghezii ui răposat, deși 
această formu.ă nu rezo.vă marea 
problemă a exploatării omului

Desigur că de această părere nu 
sunt nici auicrul romanului după ca
re s’a turnat acest film, nici regiso- 
rul respectiv, insă spectatorii sunt 
iu totul de aceasta pare.e. Și este 
firească această at tuline dacă ți tem 
seama ca atâtea averi s’au a.nmulijt 
prin exploatarea muncii unor mul
țimi truditoare de simp.i muncitori 
și muncitoare, iar stăpânii lor n’au 
coutr.buit cu altceva cle.ât cu risi
pirea acestor averi ța jo.u! de ruletă 
și jocuri de cărți.

Credem că n’ar fi greșită ideia 
de a se acorda o mai mare aten
țiune difuzări filmelor, ținându-se 
seamă că și în țara noastra ca de 
altfel în altă parte s’au mai schim
bat multe lucruri, așa că reprezen
tarea de fapte cu mult depă i'.e de 
realitățile de astăzi este intolerabil 
sub raportul unei cinematografii a 
vansate, fără a vorbi despre pro
paganda nesănătoasă dusă pe acea
stă cale în rândul masselor populare.

imai au 
o serie 
este și 

masselor 
rulează și

că și 
filme, 
mâne 
largi 
astăzi Linte desigur turnate cu 7—8
ani in urmă, în cari sunt vizibil sub 
estimate calitățile și po.-ibililățle 
clasei muncitoare; arătânduse că nu
mai burgheziea este aceia care știe 
și se cuvine sa aiba rolul de a 
conduce.

Astfel s’a întâmplat recent cazul 
ta unul din cinemaiografele din Pe 
troșani, unde s’a rulat un fi m care 
are un conținut cu totul tendențios. 
Este vorba de filmul maghiar „Banii 
vorbesc’’.

In acest film eroina prlncipa ă, o 
xrednicâ muncitoare — ajungând 
stăpâna averii unui burghez dece 
dat. este prezenta ă înlr’o postua 
cu totul subiectivă. Arătată ca o 
ființă iiecumpatată, ușor cuprinsă

3l zile MARTIE 1948

Calendar
Soaxele r.6 39

IK ap 18,15
Zile trec. 70
Zile răm. 296

Miercuri ■ ■-
<945. — Deschidtret feitivă a Univer* 
altâții Muaiito *ejti a Partidului Cobu. 
lift Roșia (Uniraraitatea „Ș, Gheerghiu Vasile Mureșanu

AsigurareB dreptului la cui 
tu'â e«ta unu din prlnclpa ele 
8-rclni ala Frnntu'ui Demo 
crației Populare. Oeaceea el 
depune toate sforțările ptr 
spr jmirea efectiva, materiala 
și morala a «tiir ț^i.- litera 
furii și artei, pentru inz.s 
trare. și desvoitarea așeză
mintelor de cultură pentru 
crearea cond (iilor favora 
bi e shijtorilor culturii.
(8 n Manifestul Program a F D.P.)

III ani, dela nașterea lui I. Creangă 
un mare realist al literaturii române

Născut, crescut și trăit in mijlocul 
xiețli țărănești și în toate aspectele 
naturii, în care își fixează opera, a 
v ând și o structura sufletească anu 
ine legală de rosturile acestei vieți,

Ion Creangă rămâne cel mai 
tentic reprezentant al speciiicu ui 
stru rural.

In primul rând Creangă este 
mare scriitor rea.ist. In nici o ope 
ră a altui scr.itor român n’a fost 
înfățișată atât de viu viața țărmului, 
ca în opera sa.

De exemplu in operele lai V. A 
lexandri țăranul a fost folosit nu
mai ca un cadru, însă niciodată n’a 
fost prezentat cum este în realitate.

Amintirile lui Creangă apar ci o 
reacție naturală împotriva contra 
facerilor prezentând intrin lunină 
obiectivă, realitatea vieții sătești.

Marea putere de creație a auto 
rului, limba sa curgă.oa e e xtrem 
de bogată în expresii dau operei 
acestui autor o structură cu totțil o 
riginală.

Naturalețea povest'rilor stilul fa
miliar humorisdc, un humor sănătos 
care ustură puț n, îi su t cari teris- 
tice. Nu lipsește din povestiri e Iii 
satirică, manifestată în unele locuri, 
de exemplu unde vorbește de via'a

au 
no

călugărilor dela mănăstire, cari nu 
duc o viață prea exemplară, tot 
așa când veroește de școala di.t sat 
Tf.itand mijloace.e prmtve în care 
erau constrânși efevii să învețe.

Realismul lui Creangă se manifes 
ta și în basme unde el oglindești* 
ocupația z'lnică a tiranului, redând 
șt adexaratul lui g a u, prin mulți 
mea de ztcatorl și proverbe cari 
sunt caracterist.ee l mbii populare. 
Elementele supra naturale și fantas 
tice din basmele lui sunt coborite 
din zona )or irea’ă și transpuse în 
viața de toate

In opera lui 
sentimentale a.e 
firesc, pentrucă 
tinuâ luptă cu natura ca să și câș
tige existența și nu poate privi na 
tura ca un cadru estetic.

Prin marele lui talent dc a pove
sti și de a da fiecărui cuvânt în 
țelesul cel mai expresiv și deoaixșcc 
el a redat v.ața țăranului îito n»i< 
cum este, Creanga e și azi actual 
și apreciat ca un autor de mire 
vațoare al l.teraturii române

■ W. J. L,

zilele.

nu găum descrierii 
natur i p.ecu n e și 
el era intrio con

piobe.ua
caracterist.ee
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f Prin introducerea unei inovații în procesul de spălare

La spălătoria de cărbuni din Petrila 
se recuperează zilnic 24-40 tone cărbune 

luat de apele instalației

De 6 Martie
Muncitorii depoului CFR.-Simeria 

au donat guvernului o locomotivă 
reparată voluntar în timpul liber

Apelul minerilor din l.u >e 
ni, pentru mărirea, produc 
ției de cărbuni, preocupă în
treaga muncitorime minieră, 
dela vagonetar, la techni- 
i ian.

Pentru a se putea mări pro 
> ducția la maximum, pe țân 

gă coordonarea muncii și de 
săvârșirea disciplinei în mun 
că un rol important deține 
descoperirea de noi metode 
de munca și exploatare, 
prin care sa se micșoreze <_ 
fortul fizic și timpul de c 
xecuție mărindu se producti 
vitatea muncii.

Printre cei care au aseme
nea realizări până acum, e- 
sle și tov. subinginer Bacu 
Anton dela spălătoria de căr
buni Petrila, care prin con
struirea unei instalații a reu
șit să pună capăt pierderii 
zilnice a unei cantități de 
cărbuni.

Aceasta instalație (constă 
din câteva jghiaburi construi 
te sub spălătoria de cărbuni, 
în care apa, după ce a spălat 
cărbunii în spălătorie, lasă

dssra muftieaâ
După datele centralizate la 

Consiliul Sindical Județean, 
producția la Soc. i?M i c a’’

Program
Minereu aurifer (tone) 14,016 
Aur fin (kgr) 112 17
Cărbuni ( one) 3000

La uzinele I. M. S, Hune
doara, s’au adus următoarele 
inovații în muncă:

S a fabricat un injector de 
păcură pentru oțelăriile Si- 
mens Martin — s’a descope 
rit un dispozitiv de curățire 
a țundcrului clela laminoare 

- s’a reușit să se extragă gră 
sirnea din talpa necesară gar 
niturilor, a căror lipsă era 
adânc resimțită, la fabrica de 
oxigen.

*
La uzinele Călan, se lu

crează la fabricarea unei ma

In ultimele două luni

Sindicaliștii din județeană Deva au prestat 
59.226 ore de mumă voluntară

In cursul ultimelor două 
luni, 9399 sindicaliști din Ju
dețeană Deva-Hunedoara (fă 
ră Vălea Jiului) au prestat 
59.226 ore voluntare de mun 
că, pentru următoarele lu
crări :

Asanâri de terenuri, în pro 
ducție, menajări de materia 
le, descongestionări de locuri 
de muncă, diverse reparații, 
refaceri de drumuri, lucră
ri de întreținere a mașinilor, 

& lucrări de birou, etc..
Din acest număr de( ore, 

31.480 au fost prestate pen
tru ajutorarea poporului 
grec. 

praful de cărbunel antretat 
de curentul apei de unde este 
apoi, evacuat ușor prin lo- 
pătare. Deasemenea, a mai 
construit un canal prin ca
re se aduce apa caldă dela 
compresoarele de cărbuni de 
la Petrila, și introdusă pe 
sub spălătorie, evită îngheța 
rea canaturilor spălătoriei.

Prin construirea, acestor in
stalații, se evită întreruperea 
funcționării spălătoriei 'din: 
cauza înghețului, rât și pier 
dorea unei cantități de 25 — 
40 tone, de cărbuni care pâ 
nă acum era dusă zilnic de 
apa folosită în spălătorie.

In 25 de zile lucrătoare can 
titatea de cărbune recuperat 
asigură combustibilul nece
sar pentru 500 familii pe timp 
de un an, care până acum, 
ducându-sc pe Jiu, producea 
o pagubă de peste' 750.000 
lei lunar.

Exemplul tov. subinginer 
Bacu Anton dovedește că o 
nouă atitudine față de mun 
că se plămădește înyalea Tiu 
lui contribuind hotărîtor la

Brad, pe luna Fcbr. este ur
mătoarea:

t Realizat °/0

14 650 104 5
141,9 127,9

2 711,1 90,4

sini de tăiat pile precum și 
la modificarea unui cuhil a 
pentru turnătorie.

*
La uzinele „Astra” - Oră- 

știe, după o intensă muncă 
depusă de tovii ingineri 
cu Ioan și Scodigor Eftimie 
s’a reușit să se obțină alcool 
din ghindă, alcoo/L necesar 
preparării eterului și colofo- 
niului. Cele 900 kg. ghindă 
cu care s’au făcut încercă
rile industriale, au fost co
lectate prin muncă volunta
ră.

Remarcăm că munca vo
luntară a fost mai intensă 
în ultima lună — Februarie.

Sindicatul Mixt de Artiști 
Scriitori și Ziariști din Deva 
organizează In cadrul săptămânii 

pentru Fondul Creației

Joi, 11 Martie 1948 
orala 9 seara io Sala Cinema 
tografalui .PROGRESUL" 

un mare festival 
artistic - muzical

Intrarea benevola 

redresarea economiei națio 
nale, spre bunăstarea poporu 
lui muncitor și propășirea ța 
rii noastre, exemplu demn 
de urmat de cât mai mulți te 
chniceni și muncitori.

I. Ilerman 
coresp.

Federația Generală a Meseriașilor 
aderă la programul 

Frontului Democrației Populare
Consiliul Național al Fron 

tului Democrației Populare a 
primit din partea Federației 
Generale a Me ieriașilor, dr 
mătoarea scrisoare:

„Federația Generală a Me 
seriașilor din România, cu
prinzând 711 Asociații de me 
seriași de toate categoriile, 
închegate în 10 Uniuni pe 
țară, aderă cu tot entuziis- 
mul la programul Frontului 
Democrației Populare.

Federația Generala a Me 
seriașilor vede înscris în ma 
nifcsllul-program al F. D. P. 
toate justele sale revendicări.

Meseriașii din întreaga ța
ră sunt convinși că numai 
prin realizarea acestor dolean 
țe, li se vor crcia condițiuni 
le cele mai bune pentru ridi
carea lor materială, profesio

( 
» 
I

Chemarea
(Urmare din pag. I-a)

Democrației Populare, a ho- 
tărît să sprijine cu toate nu- 
terile înfăptuirea acestui pro 
gram.

In acest scop toți membrii 
organizați în sindicatele noa 
stre trebue să se considere 
mobiliazți pentriț obținerea 
victoriei depline a Frontului 
Democrației Populare în a- 
legerile pentru MareaAduna 
re Națională dela 28 Martie 
1948.

Chemând întreaga muncito 
rime să se încadreze „cu tot 
elanul la întrecerile în pro 
clucție, la organizarea de 
muncă,voluntară, făcând în 
felul acesta dovadef înaltei 
conștiințe cetățenești și pa
triotice, de care este insufle 
țită clasa muncitoare”, să ’-ăs 
pundă „cu avânt și hotărîre 
la, chemarea Frontului Demo 
crației Populare” și mobili
zând pe toți salariații din în
treprinderi, depe ogoare și 
din instituții” pentru transfor 
marea locurilor de muncă „în 
tr’un câmp de activitate rod 
nică, pentru înmulțirea și îm 
bunătățirea produselor mun
cii” — chemarea încheie:

Mai mult oțel, mai mult căr
bune, mai multe textile, mai 
multe produse de toate fe
lurile, înseamnă scăderea pre 
țului de cost al mărfurilor, 
ridicarea puterii de cumpăra 
re a salariaților, înseamnă 
deschiderea perspectivelor lu

In urma unei ședințe d< 
breslă, ținută în ziua de 25 
Februarie a. c.,, muncitorii 
depoului C.R.F. Simeria, la 
propunerea tov. inaistruj T- 
Ilabarov, au luat hotărirea 
să Întreprindă o acțiune- de 
muncă voluntară. Irț acest 

nală și culturală.
Federația, Generală a Me’e 

riașilor își ia angajamentul 
să dea tot sprijinul său F. 
D. P. in alegerile dela 28 
Martie pentru Marea Adun 
re Națională.

Pentru consolidarea dreptu 
rilor câștigate, pentru reali a 
rea dezideratelor noastre,pen 
tru buna stare și progres, pen 
tru înflorirea Republicii Po 
pulare Române, pentru pa
ce:

Meseriașii din toată țara 
vor lupta și vor vota pe V. u 
victoria Frontului Democra 
ției Populare în alegeri.

Trăiască Republica Popu
lară Română I

Comitetul Executiv 

a! F. G. M. R.

C. G. M. din România
minoase țxmtru transforma
rea țării noastre dintr’o ța 
ră înapoiată agrară, într'o ța 
ră industrial-agrară înainta
tă.

Tovarăși și tovarășe,
Frontul Democrației Popu

lare reprezintă poporul mun 
citor dela orașe și sate, ho- 
tărît să apere și să considere 
cuceririle democratice și să 
sdrobească orice încercare a 
reacțiunii, a foștilor moșieri, 
a bancherilor și speculanți
lor de a sabota Republica Po 
pulară Română.

Uniți sub steagul Frontu 
lui Democrației Populare, să 
luptăm cu hotărîre pentru vie 
toria deplină în alegeri a o-

Adunarea generală a inginerilor 
din jud. Hunedoara

(Urmare din pag. I-a)
lipsurilor, de denunțare și combatere 
a sabotajiilor, etc.
Intări-ea colaborării technic enilor 

diforiteior întreprinderi
Deasemcni, necesitățile de desvol- 

tai-c a industriei noastre au pus în 
fața inginerilor sarcina’ întă irii co
laborării dintre technicienii diferite
lor întreprinderi. Și dacă in trecut 
această problemă a lăsat de dorit 
în județul nostru, — deacum, ingi
nerii întruniți în ședință au hotărât 
să-i dea viață, făcând Schimburi de 
cunoștințe și exper ențe, popu ari 
zând inovațiile aduse macini or și in
stalațiilor, metodele noui introduse 
în muncă, înlesnind aprovizionarea 
de mașini, unelte sau mater a e ne
cesare — atunci când aceasta poate 
fi făcută. 

sens, s’a făcut o revizie de 
R. M a locomotivei 230,058 
prestându-se 600 ore de mJn 
că, realizându-se altfel o e 
conom’ie de 120.000 Ici

Lucrările au fost termina 
te în ziua de 6 Manie iar lo
comotiva reparată, a fost dă 
ruită Guvernului ca sernn de 
recunoștință pentru cei trei 
ani de guvernare democrată 
că. Muncitorii depoului Si
meria, au sărbătorit astfel, în 
mod exemplar, marea zi de 
6 Martie.

In acelaȘ spirit al volan 
Variatului, în ziua de 9 Martie 
sub conducerea tov. Cibi Lu 
dovic muncitorii dela depou 
și dela stația Sinteria, împreu 
nă cu U. 1. M.-iștii d.n lo
calitate, au descărcat 32 va
goane de cărbuni făcând o 
economie de 41.280 lei.

Prin acțiunea lor ceferiștii 
din Simeria au arătat drago
stea pe care poporul munci
tor din țara noastră o poartă 
celor ce l condtțc' îm epând 
dela 6 Martie 1945, pe dru
mul păcii și al progresului, 
— drum care va fi consolidat 
la 28 Martie a. c., prin tri
miterea în MareaAdunare Na 
țională a candidaților Fron
tului Democrației Populare.

Teofil Călugăr 
coresp.

porului muncitor.
Să întâmpinăm 28 Martie 

,1948 cu un nou avânt în m m 
ca de reconstrucție a patriei 
noastre democrate.

Să facem, din ziua de 28 
Martie 1948,, ziua victoriei 
Frontului Democrației Popu 
lare, pentru desvoltarea și în
florirea Republicii Populare 
Române-

Să dăm toate voturile 
noastre Frontului Demo
cratei Populare, chezășia 
păcii și independenței noas
tre naționale.

Votați lista Nr, I cu sem
nul „SOARELE1*!

In prohlcma muncii vo'untarc s'.i 
luat hotârîrea ca inginerii să și dea 
realul lor aport, semna.ând locurile 
unde e nevoie de munca, pregă
tind schițe sau proecte și organi
zând munca prin îndrumarea lor 
technică.

Deasenteni, a fost constituit un 
comitet județean de coordonare a 
activității cercurilor A.G.l.R din 
județ, compus din: ing. Nepom 
neașci—Deva, ing. Bobâr.r.nc—Hu 
nedoara, ing. Piso—f rad și ut re
prezentant al cercumi Petro cni.

încheind ședința, inginerii din ju 
deț au votat o mn inc pr 11 care 
angajându-se să susț.ua Frontul De
mocrației Populare în aeg.ri și an 
luat ca sarcină lupta neprecupețită 
pentru întărirea și desvoitarea indu
striei noastre. (

sus%25c8%259b.ua
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EVJEIWIlWErrrELE ZILEI
Americanii transmit „sfaturi"
guvernului italian cu privire la alegeri

NlVVYORK. Colonelul 
l’oletti din armata Statelor 
Unite, fost vice guvernator 
al statului New-*ork, și pâ
nă nu de mult guvernator 
militar american al Romei, 
a plecat urgent la Roma, a- 
vând o misiune specială pe 
lângă primul ministru italian 
De Gasperi și pe lângă Pa 
pa.

Se subliniază că colonelul 
Poletti, american de origină 
itâliană, are strânse legături 
cu cercurile influente dela 
Departamentul de Stat și de
la Ministerul de Război ale 
Statelor Unite.

Colonelul Poletti va da pri 

Sarcinile forțelor populare
în campania electorală

(Urmare din pag, I-a)

postol arată că azi massele 
populare știu că nu au să se 
aștepte dela aceștia decât la 
gloanțe, teroare și silnicie 
așa cum în istoria poporului 
rostru acest lucru s a do
vedit în foarte multe ocazii.

Deosebirea între țările ca
re au întins mâna după „aju 
torul" american și care azi 
se sbat în mari greutăți eco 
nomice ca Anglia^ Franța, 
etc. și țările cu democrație 
nouă cari s’au bazat în re
construcția țărilor lor pe for 
țele proprii și ajutorul nepre
cupețit în materii prime și 
utilaj al U. R. S- S, este cla 
ră pentru toți oamenii de 
bună credință.

Oamenii muncii susțin 
conțtienți campania electorală

Vorbind despre sarcina în
drumătorilor tov. Gh. Apo
stol a arătat că ei vor trebui 
să spună masșelor ceeace re
gimul democratic a reușit să 
realizeze în anii de guverna
re dar va trebui arătat și ceea 
ce nu s’a realizat precum și 
cauzele, pentru a se putea mo 
bjliza massele populare în -u 
rul acestor, sarcini, singure 
în stare să le rezolve.

Deasemeni va trebui sub 
liniat faptul că din parlamen 
tul care va fi ales la 28 Mar 
tie vor face parte mai mulți 
muncitori luați chiar dela 
strung, mai mulți țărani să
raci, mai mulți intelectuali ca 
ri au stat și stau alături de 
popor ceeace va da Marei 
Adunări Naționale un caiac 
ter cu adevărat popular.

Fondul Electoral
Fondul Electoral trebue să 

se adune din contribuția be 
nevolâ a cetățenilor care tre 
bue să fie pătrunși de fap
tul că în spatele F. D. P. 
nu stau nici moșierii nici ban
cherii care să 1 finanțeze.

Acei care au contribuit pâ
nă în prezent la Fondul E- 
lectoral — și în special mun 
citorii — au dovedit că ei 
consideră această campanie

inului ministru l)c Gasperi 
anumite „sfaturi" în legătura 
cu apropiatele alegeri din 1 
talia. 1

Intențiile imperialiștilor 
de a subjuga 
Orientul Apropiat
Statele Unite intențio 

nează să întindă ghiarele „pla 
nului Marshall” și asupra sta 
telor din Orientul Apropiat 
Comentând această știre, o 
serie de ziare egiptene de
masca intențiile imperialiști
lor americani de a subjuga 
Orientul Apropiat cu ajuto
rul dolarilor.

electorală ca a lor pe care 
sunt gata s’o susțină și ma
terialicește.

Aici tov. Gh. Apostol a a 
mintit că în Franța Fondul 
Electoral este strâns dela par 
ticipanții la meetinguri cari 
contribue în mod benevol a- 
runcând la eșire banii în 
niște cearceafuri mari și ca
ri până la urmă se umplu 
de gologani.
Pentru prima dată în istoria 
țării, aleșii vor fi răspunzători 

față de alegători
Tov. Gh. Apostol a lămurit 

ape’ punctele cele mai pri aci 
pale din manifest insitând în 
special asupra marilor refor
me cari sunt preconizate ca; 
reforma administrativ^. Sp* 
forma învățământului și c a 
fiscală menite să contribue 
la ridicarea nivelului de trai 
al masselor populare.

Deasemenea participarea 
tuturor la desvoltarea econo
miei noastre naționale prin 
ridicarea producției și a pro
ductivității muncii va contri
bui la scăderea prețurilor 
mărfurilor.

Pentru fiecare categorie

— Anul acesta în Dombas 
va începe construirea de mi 
ne la o adâncime de peste 
1.000 m. In momentul de la 
ță cea mai adâncă mină este 
de cca. 700 m. Geolog i so
vietici au descoperit în ul ti 
mii ani straturi de cărbuni 
de o calitate superioară la 
o adâncime de peste 1.000 
metri .

*
— In Londra a avut loc un 

meeting închinat Zilei Inter
naționale a Femeii. Toți vor 
bitorii au subliniat că femei 
le din Anglia sunt indignate 
de politica provocatoare de 
război a imperialiștilor. Ora 
torii au mai cerut îmbunătă
țirea situației materiale a oa 
menilor muncii din Anglia.

Guvernul Sovietic nu recunoaște
t

legalitatea hotărârilor Conferinței dela Londra
MOSCOVA. in legătură cu 

conferința dela Londra a rc.reziii-' 
tanților Marei Hritan.i, Stale.or tini 
te și Franței in cltesfiunea germana, 
guvernul sovietic a airas atenția, la 
11 Februarie, guvernelor ce or trei 
puteri asupra faptului că convoca 
rea acestei conferințe constitue o 
violare a acordului dela Potsdam și 
a celorlalte holăriri luate in privin
ța Germaniei,

In aceiași timp, guvernul sovietic 
a notificat guvernelor Marei Brits 
nii. Statelor Unite și Franței ca nu 
va considera drept legale hotărîrile 

ce vor ti adoptate 1. Aceastâ conferință.
La sfârdtul luu i Februarie, gu-i 

ternul sovietic a primit din pattea 
guvernelor Marei Britanii, Statelor 
Unite ți Tranței râspun uri care sunt 
de fapt identice îrț conținutul lor 
si care încearcă să justiiice con-

Manifestul - Program preve 
de ceeace cu sprijinul mas
selor noul parlament și gu
vernul vor realiza.

In încheiere tov. Gh. Apo 
stol a lămurit punctele din 
Constituție însiștând în spe
cial asupra caracterului nou 
care i-se consfințește statu
lui nostru prin proclamarea 
sa ca stat popular, unitar și 
independent. Aleșii — cen
tru prima dată în istoria ță
rii noastre — sunt răspunzi 
tori față de alegători putând 
«oricând rechemați dacă «u- 
și fac datoria.

Deaseemnea in sectorul so 
cial economic sunt prevăzute 
mari înfăptuiri. Imperialiștii 
nu se vor mai putea gândi 
la petrolul, cărbunele și pă 
durile noastre, Comerțul și 
tratativele vm străinătatea 
vor fi duse de reprezentanții 
R. P. R, și nu de capitaliștii 
din țară.

Massele populare astfel lă
murite vor participa în între 
gime la vot votând cu ei în
șiși pe listra No. 1 cu sera 
nul soarele isvor de viață și 
lumină:

B. S.

Adunarea Națională 
Franceză a adoptat cu 3,5 
voturi contra 255, legea con
fiscărilor extraordinare. A- 
ceastă lege înrăutățește și I 
mai mult situația materială și 
așa extrem dc gravă a oairp 
nilor muncii din Franța.

— Directorul serviciului de 
presă din Ministerul dc Ex 
terne al Poloniei a declarat 
în cursul unei conferințe de 
presa-că Statele Unite au 
dat un răspuns negativ la 
nota poloneză privitoare la 
conferința deia Praga. El și-a 
exprimat surprinderea că gu
vernul Statelor Unite a con 
siderat posibil să răspundă 
numai prin câteva rânduri la 
o notă referitoare la o che 
stiunea rât de importanta.

votarea confei iuței lri| a tite in p.o 
bk'ina germana susținând ca nici 
acordul dela Potsdam ți nici celc-lal. 
te acorduri referitoare la Germania 
nu cuprind vreo clauză care să inter' 
zică convc area conferinței, r pentiu 
consultări. '1

In legătura cu aceasta, ambasado
rul sovietic la Londra, Zarubin, a 
înmânat guvernului Marei Britanii 
la 6 Martie a.c., o notă a' guvernu,' 
|ui sovietic in care se arată ca răs
punsul guvernu'ui brtanic nu nimai 
că nu poate contesta afirmații cu 
prinsă în declarația sovietica din 13 
Februarie, în sensul că conferința 
de|a Londra a reprezentanților ce 
lor trei guverne constitue o violare i 
acordului asupra apirwfului de con
trol din Germania, precum și a a 
cordului dela Potsdam în privința: 
înființări consiliului miniștrilor de 
afaceri străine, ci eonii mă faptul a- 
cestei violări cu cea mai mare cla» 
ritate.

Guvernul sovietic socoteje nece
sar să atragă în spec.al atenția, maț 
întâi de toate, asupra poziției con
siliului de control din Germania. 
In acordul încheiat de către Marea 
Britanic, URSȘ, USA, și Franța în 
privința creării apaiatuiui de con
trol din Germania, publi at h 6 
Iunie 1935, se declara ră Consi.iul 
de control din Germania a fost în 
ființat pentru a se asigura acțiunea 
de comun acord a celor patru pu
teri in zonele respective de o.upație 
„in chestiunile ț r ncipa e militare- , 
politice, economice și de a'’ă natu 
ră, care afectează Germania în an 
samblul ci’’’.

In declarația profitoare la înfrân 
gerea Germaniei, publicată deasz. 
ntenea la 6 Iunie 1915, guvernele 
Marei Britani, URSȘ, UȘA și Fran
ței s'au angajat in co.nun să deter 
mine „Statutul Germaniei sau al 

Structura social-econoinîcă a R. P. R.
(Urmare din pag. l-a)

tunci „când interesul general o cere 
mijloacele de producție, care sunt 
proprietatea persoanelor particulare, 
pot deveni proprie’a'tea Sfatului, a 
dică, bun al poporului' (art. 11).

Și impletind cele de mai sus cu 
art. care precizează că „pamâi.ul 
aparține celor ce I muncesc'’ Sta ul 
protejând proprietatea de mu că ță 
rănească și încurajând „cooperația 
sătească", Constituția vir.e să ara 
te că întradevar Republica Popu 
Iară Română e statul celor mulți, al 
oamenilor munci/, și că cei ce mun
cesc se bucură din partea statului 
de ap~arare împotriva exptoa ări

St mulând ridicarea agriculturii și 
industriei, urmărind d<svol area pu 
terți economice a țarii, asigurării 
bunei stări pentru popor și garanta
rea independenței noastre Haționațe, 
proectul de Constituție spune ca 
Statul va îndruma și p anifica eco 
nont a naționa'ă.

„Este necesar să ne pregărm de 
a face noul pași ina nte in desvol a. 
rea noastră econom ă — spune tov. 
Gh. Gheorgh'u Dei, Ia Congresul 
P.M.R., - trecând dela pograrr.elo
de product e Pe baza cărora lucrăm 
acum, la forme superioare de n a ti 
ficare, pentru a concentra toate tor
țele materiale, financiare și omenești 
in vederea refacerii rap 'de, a d. s- 
voltării econom ce a țării și a ere 
er.i unor cond/'țiunt de viață fericite 
peniru toți cei ce muncesc in ța a 
noastră".

Cât de m r, și de însemnate sunt 
victoriile objinute în tmpul dii ur
ma de oamen i muncii, lucrând pe 
baza programelor de producție, — 
dar cât de mir. și cuprinzătoare vor 
fi ele când munca ta fi efectua axdu 
pă plan în întreagă viață economică, 

otican-i regiuui la.âud j/artc in pr- 
zml din t<r toriul german"

Astfel, pr.n a euc acorJu i, • 'e 
patru puteri, Marca Britmif;
URSS, USA și Franța ?'au artga 
lat >â duca o politica dc comun a 
cord atât față de Germania. in a»- 
-.amblul ei, cat >i în pr >ința deter 
inln.l'rb tatutu ui o icârei regiuni Get 
mane, in per.oada de ocupație.

In consecință, confer nțele și ho 
târlii|c separate in chestiunea ger 
mană, ale tând Germania in ansms 
fdul ei sau oricare din părțile ei 
contrazic obl gațiuni'e a-uma e de 
cele patru puteri. Guverne'e puteri
lor de mai sus au considerat po'i 
tica comuna a celor patru puteri 
in privința Germaniei ocupate drept 
cea mai impcr.anlă condiție pertru 
asigurarea unei pari durabile și a 
securitâții națiunilor europene si a 
ceasta a format baza hotâriri or coo 
fcrințelor dela îalta și Potsdam tu 
privința demilitarizării șj democra 
Uzări Germanici.

In același timp, o asemenea po 1 
tică trebua sâ impiedi e jfosibîîita 
tea reinvier.i Germaniei ca pute e 
agresivă si să asigure tran-fo marea 
Germaniei intriun stat pașni. șt dc 
inocrat.

In tot cur u| perioadei tiecute, U» 
munca Sovietică a acționat in per 
manență confcr.n cu această politi a 
stabilită de teîe patru puteri. In 
acest mod, reprezentanții soviet . au 
insistat mereu ca Consiliul de con 
trol să adopte măsurile necesaie 
luate de co.nun ac iJ iu rrlvința 
tuturor zonelor din'Gf mania, ceea
ce totuși nu a gă-it sțr.jinul repre 
zentanțilcr botanici, americani :i 
francezi, ch.ar în legătura cu pro
blemele cele mai importante.

Intre timp celelalte puteri ocu 
pante au pornit încă d-n 1916 pe 
cajea renunțării d recle la a «-asii, 
politică stabilită de cel» pit.u p ilerl 

atunci când fiecare factor de produc 
ție va avea stabilit precis rolul ț 
sarcinile sale in ridicarea noastră 
economică.

O dovadă mai concludenta a re 
zultaieior unei astfel de manei ne o 
acordă sectorul de S.at, îlâl în in
dustrie cât și in comerț, care, cu o 
greutate specifica încă redusa, în 
tr'o economie domnată de cap talul 
particular, a dobândit și dobândește 
din ce în ce .nai nalt poziția unei 
forțe ce împinge înainte desvoî.ar- 
rea economul politică a țării noa 
sire. Avem cx-mplu uzinele I.M.S. 
din Hunedoara și cele din Brașov, 
minele din Ghe'ar, — avem e .em 
piu comp r meniul comerțului.

Cunoscându ne capac '.ăț,le de pro 
ducție și necesitățile de materii pri 
mi, materia.e, mașini și instalați 
și ș.iind ce avem surplus ța.a 
noastră va putea sâ și dzsvolte 
sclfmburîle, import exportul, conso 
lidându și as fel independența poli 
tica și economică și putând ocupa cu 
mândrie loc de frunte în viața inter 
națională de sch'mb.

Dar dela ină t'nea aces.or poziții,, 
la care paporu nostru va ajunge 
prin noua constituție, in fața fie 
căru.a din noi, ni se strigă o che 
mare: acea ca pini de încredere in 
forțele noastre, pătrunși de simțul 
datoriei noastre fața de noi înșine, 
față de v'itorul patriei, să ducem 
lupta nul departe, să ne î.ico-dăm 
forțele, îrnbogăț'nd cu manca noa 
stră izvoarele care vor ai'm nta ța-a 
noastră de mâ ne, pentru i oznata 
țirea permanentă a coidlț /'.or de 
tra’, — luptând pent-u a tr'm te in 
Marea Adunare Naționala candida 
țd F.D.P , oameni a căror activi 
tale și luptă garantează că vor da 
țăr i Constituția dorită de popor

I. RUSNtAC
Im. primari* Județuiul Hunedoara, Dara 1948.. I


