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Repartiția mandatelor în 
Marea Adunare Națională

Frontul Democrației Populare
a obținut 405 mandate din 414

t u 1 i zii|tati'lor pi<i- 7 jii'it
vizoni -osiit ia Min>shtTil
lll |U t ț c din intr -aga i;c a.
Cvlc 4 14 inundau' |.c,iti'u

t ' 1 11
Muu a Adunau- Națaii 1 1

(”41)1(41
IHTiX’.T/. < .i f 1 t<;111 zai <• a a
Ici:

1' 13 ull u! Don un 1 1 ț *-i 1 '0
• fâtâ 11[iii'ari' țoj înaiid. t1'

1'. \ 1. IJ'-j ) 11) 7 inand.iti

I . 1 . D- .1 upa,1 2 inundat'

I.i'-t. 1 ■ • J1 r'>ntul ii I )cin< i( ra. a
(ici l’o] )ll;a) i- .111 fir t ale -r ju<l. !•
in inlTCgiiiii, cu e xia |»:i,i .1 Bu< un

ll-l <*

mut
j<Iv[Clc Coli
u 11' i 1

1 (>I4»u llu
D I uliu)

ll Q« Jilc.1 în

7 ALCĂTUIT PE 8AZE DEMOCRATICE $1 REALE Numele candidaților aleși;

a fost aprobat de Comisiunea 
Ministerială pentru Redresarea 

Economică și Stabilizarea Monetară

HUNEDOARA

ln ziua de 30 Martie a 
c., a avut loc ședința Corni 
siunii Ministeriale pentru Re 
dresarea Economică și Sta 
bilizarea Monetară, sub pre 
ședinția tov. Gli. Gheorgbiu 
Dej, Ministrul 
Comerțului.

Au participat 
Luca, ministrul

Industriei și

puteau ii echilibrate im iu
da tă. ‘

l’rimul buget al Kepubli 
cii Populare Române .e d o 
sebește fundamental de bi. 
getele întocmite de regiinu 
rile burghezo capitali te No 
ul buget însumează suma de 
108 miliarde 682 milioane lei

nu

al 
p eci/at 

este rea-

Vasi'e
Bu-
Ma

tov. Vasi’e 
Finanțelor. 

Traian Săvulescu, ministrul 
Agriculturii și Domeniilor, 

J ticlor Ioncscn, ministrul Mi 
nelor, I. G. Maurer, minis 
tiu subsecretar de Stat la 

Industriei și Co
merțului Miron Constantine? 
cu, secret ir genera! al Corni- 
siunii Ministeriale pentru Re 
dresarea Economică,
Modoran, Aurel Vijoli, 
cur Șchiopii, S Zeiger și 
rin Gaston.

Comisiunea a ascultat 
punerea făcută de tov. 
nistru Vasile Etica, pr 
toare la întocmirea bugettt 
lui general al Statului pe e 
xercițiul 1948 1049. T°v. Va 
sile I uca a arătqt că bage 
tele din trecut prevedeau im
pozite care constituiau o grea 
povară asupra mașselor po
pulare Aceste bugete, ne 
fiind bazate pe realități , nu

gei o dcscreștrie fața de 
puz tele din anul trec t.

Principiul corni ător 
noului buget a 
tov . Vasile Lut 1
lizarea de economii cât mii 
mari in scopul măririi fon
dului de înve'tțti prevăzut 
cu suma de td miliarde lei

Au urmat ap >i discuții a 
snpra proectului de buget.

In încheere, președintele 
Comisjunii Ministeriale pen
tru Redresarea 'Economică 
și ȘtabilCarea Rlonetara, to' 
Gh 1 11 f- I . P>-i. iCOiistmă 
ca pro ctul de buget prezen 
tal de tov. Vasile I uca, mi 
nistrul Finanțelor, a fost a1- 
cătuit pe baze democratice 
și reale.

Comisiunea a aprobat apoi 
proectul dc buget

_awsraEL- _____
Gheorghe Apostol 
Viliam Suder
Ion Jurcă
Alex. Drăghici
Andromc Peica
Mihai Mujic 
Maria 8ârbu 
Sabin Văran

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

Bl.'CL’REȘ I1
Cili. Glicorgliiu D<j

2. Gen. te. Iu lacob
3. Clușinevschi losif
I. Borilă Petre
5. Di. Dimitriu Constantin
6. Florest u Glieurgbe
7. Vijoli Aurel
8. Doncea Constantin
9. Bracșter Aron
11). leodorescu Lmanoil
II. Duirntresv-u tilieorglu-
12 Sidorovici .Alexandra
13. Serg. Tiuia c M. Aduni
14. Sărbu loan
15. Giurgea Elena
16. Stănescu Virgil
17. Rădan Isaclie
18. Toeut Dumitru
19. Constantin loan
20. Prof. Poper Maxim iii an

I.

Tov. VASILE LUCa
Ministrul Finanțelor

Veniturile acestui buget vor 
proveni in întregime din re 
sursele ordinare di finiți e, 
bazate ]>e impozite, produf 
ție și excedentele regiilor.

Veniturile din impozitele in 
directe reprezină în noul bu

I

Tov. Gh. Apostol
21. Dobre Maria
22. Grama lordache
23. Cauiau St cu a
2-1. Nicukscu Petre
25. Parascliivescu Ion
26. N'iki Atanasiu
29. (icurge-.cu UlteorgliL
28. Leiboua Șerhau
29. Preda S'iculina
30. Ing. Petre Bcjan
31. I)r. N. Gir. Lupii

(Continuate Io pag. III a)

H

PNL
PȚD

In tot județul a avut loc 
Sărbătorire» victoriei 

Frontului Democrației Populare în alegeri 
Au participat plini de entuziasm muncitori, 
țâram, ostași, funcționari, femei și tineri

Peste câteva zile 
începe distribuirea zahărului
In afară de cotele prevăzute cu cartele se va pune în 

vânzare și o cotă liberă
BUCI REȘTI. Ager- 

pres). Peste câteva zile, va 
începe distribuirea zahărului 
pe trimestrul Aprilie Mai Iu

-v

V

nie a c.
Zahărul se va diitr’bui pe 

noile cartele de alimente, ța 
vechiul preț

Dată fiind producția mul
țumitoare do zahăr ș-, mai 
ales, faptul că programul le 
producție a fo-t depășit, s’a 
hotărât c.a, în afară de 
hârul ce se distrîhue pe -ar
tele, să se lase liberă <> can
titate, care \;i fi pusă în vân 
zare, in toată țara, la p-e 
tul de lei 200 kg.

Acest zahăr se va vinde 
atât prin magazinele de stat 

< ât și prin cooperative, și 
prin magazinele de coloniale 
din întreaga țară.

Hm provincie 
vânzarea țusătur lor de bumbac pe baza punc
telor din vechile cartele se va face în con- 

dițiumie de până ?cum
BUC CREȘTI. — (Aget- 

pros). soc etatea Comercia 
lă m Stat pentru distribui 
rea produse’or raționate face 
cunoscut magazinelor din pro 
vincit- < a dispoziția de a nu 
se iinde țesături din bum 
bac pe baza puncte or din 
vechile cartele, privește nu 
mai magazinele din Capitală.

In ziua de 30 Martie a avut 
care populația orașului, și a 
Democrației Populare in

In niasse compacte, Ostași in frun 
te cu drapele și fanfare, muncitori 
și funcționali, femei și tineri , elevi 
și eleve, se îndreptau plini de bu 
curie și voe bună în sprț piață,' 
unde in sunetul lanfar |or și sub fâl 
fâitul drapelelor, își arătau încrede
rea și simpatia iață de Io \<1‘ demo
cratice încadrate 111 F D. P.

In consecimă, în restul ță 
ni, se continuă vânzarea țe- 
seturilor de bumbac în con 
dițiile de până acum.

Orice nere.spectarc a aces 
tor disoziții, va fi calificată 
drept refuz de vânzare. și 
sancționată potrivit legii sa
botajului.

arătat
alegerile ce au avut loc la 28 Martief a.

loc la Deva, o mare întrunire, prin 
bucuria pentru viutora Fio.itutui

Noi cu Soarele — am volat.
Și de ciocoi am scăpat.

era lozinca prin care toți își expri
mau bucuria de a-și fi creat prin 
voturile |or o viață liberă.

Libertatea deplină și modul con 
știent in care și-au dat voturile, era 
exprimat prin lozinca:

Fără țuică și parale
Am votat cu mândrul Soare 
ln entuziasmul mereu crescând al 

tnasseior de oameni — care au deli 
lat in frunte cu (amarele pe străzile 
orașului — a avut loc un mai < înec- 
ting in fata Prefecturii.

A luat cuvântul cu această ocazie 
tov. Andrei Duduia, e.tetar adjun t 
al Cons. Jud. F. D. P. și secretarul 
Org. Jud. P. M. R., care a arătat 
că prin victoria zdrobitoare in ale
geri a torțelor democratice, obținută 
prin cele 162.000 voiuii acordate li 
stei Nr. 1, toți candidați! FDP. din 
jud. Hunedoara au fost ale i ca de 
putați in Marea Adunate Naționali.

Entuziasmul mulțimii nu mai cu
noștea margini, uiale și Iozi.ui izbu 
ncau din piepturile tuturor.

Luând apoi cuvântul tov. Giigo aș 
Constantin, prefectul județului 

prefectul popoiului, iu slujba po 
porului — după cum scandau în 
sufkț.ți maniiestanții, arată că vie 
toria F. D. P. din '28 Martie, e eutd 
ria întregului popor, victorie care 
constitui' și o maie lovitură dată 
reacțiund internă și externa. Subli 
liniind apoi niaiile sarcini -.e ne stau 
acum in fața, arată . ă Ue nu pot (I 
îndeplinite decât piin eforturi e urâte 
ale tuturor și prin încrederea depli 
na acordată eondii. afortlor noștrii.

In lozincile izbu.nite spontan, Î0 
treaga asistență și a l_at anga.knn 
tul de a lupta:

Noi cu toți ne angajam
Republica s’o 'nălțăm
I11 entuziasmul ostașilor dela Re 

gimentul 3 1 ransinisiuni și a deta
șamentului Școlii Militare de aviație 
din Mediaș — care ovaționau jse ml 
nistrul |oi, tov. Emil Bodnăraș, și 
pe conducătorii clamei muncitoare __
a vorbit d. Col. Ucorgese u, Că raan 
dantul garnizoanei Deva, care a «râ 
tat că armata nouă a Republicii Po 
pulare Române, sărbătorește alături 
de intregul popor, marea victorie 
a F. D. P.

Primit eu lungi uia|c și a, l.iuze,
H. N» Dorcanu'

(Continuate in pag. IV-a)
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Muzica în concepția sovietică!
l.uptj i'ioiitaratuiui pculru cu 

i.eriiea pute,ii nu c liniiteuzâ ruinai 
la priluaiea conducerii politice și 
d mijloacelor de piodiicție. Ea an 
ca obiectiv și însușirea valorilor 
spirituale: științele, artele, cultura, 
bunuri care in regimurile burghezi- 
sunt apanajul unei elite, al clasei 
celor avuți, d ir iu,.'un regi n d»‘ 
mocratic trebuie sa aparținu popo 
rului intre;

Aceste bunuri .pirituale reflecta, 
uneori mal mult, alte ori mai puțin, 
concepția i loiioinică a timpului și 
tocului unde se desvol il. Late vor
ba de acea corelație descoperita de 
Marx între baza economi a a sorietuț 
(ii și suprastitKiura sa politică, ju
ridică; culturală etc. D. aceea, eu 
toate că muzica, pictura ,1 s ulpiu 
i a nu cunosc granițeși co istituesc lini 
ba în care popoarele se pot înțelege

N. MORARU: „Realismul în literatură**
Editura Furiipolis” a scos în 

broșura luci arca tov. N. Mora/u;* 
„Realismul in literatură”.

Valoarea acestei căiți consta uu 
numai iii laplul ca ea definește 
realismul ui rnod just și științiti.. 
După păreri a noastra, ea constitui 
în pupi' i-tica românească prima Iu 
crare mai ampla care arală din 
punct de vedeie marxist-leninist cant 
s’a format realismul, cauzele și ba 
z.ele formării lui "ui genere și ai 
realismului soja ist in speria).

Tov N. Morarii trese in revista 
curentele cele inai înipoitante din 
istoria lite.aluiii univ rivale și pe 
reprezentanți lor, începând cu tio 
mer ș. sfârșind cu ultimele rea izâri 
ajc scriitorilor sovietici și le anali 
zeaZfi plin prisma isto.i o materia
lista. Pentru ași susține punctul 
de vedere autorul se bizuie și pe 
creația scriiioiiloi romani, — dm 
trecut și de astăzi — și aralăț astfel, 
locul literaților români iu istoria 
literaturii universale.

Privind în acest tel fenomenele 
literare, autorul stabilește just, lo 
cui artei și in special ace'a al li 
terafurii, in viața societăți!, co.i. 
bătând cu vigoare concepțiile bur 
gheze cari priveic creațiile artistice 
ca un mijloc de „amuzament”, ca 
„artă pentru artă” și nu ca o armi, 
în lupta de clasă.

Pentru noi, scrie tov. Morarii — 
arta — ca și știința — produs al 
gândirii și frământării umane, ex
prima reflecția reprezentărilor gene 
cale, păreri și concepții generaliza 
te ale oamenilor cu privire la via 
ță. Cu alte cuvinte — ideile lor*’. 
„Arta este ideologie, scrie în con
tinuare autorul, căci idei e genera
lizate ale oamenilor țin seama de 
interesele [vălurilor, cla elor în lu 
ptă’.

Nu există creator in Sta.a ace 
stei lupte. Operele,, indiiereiit de 
voința autorului lor, uu pot să nu ex! 
prime 1 ntereatle , veueri,e și spiritul' 
unei anumite clase. Asta ne o do
vedește chiar și o analiză cât deț fu
gitivă a istoriei aitei și oricare e 
pocă și țară. Și dacă totuși apolo
geții burghezi continua să sus.ină 
că există o „artă pură” în afara 
frământărilor sociale, ei o fac în 
ciuda adevărului, in interesele împe 
rialismului opresor.

Care este, intr’adevăr, rolul și 
sensul ace[ei „arte” contemporane 
care evadează d.n realitate, leL.giin 
duse în misticism? D-ce cau_ă ca 
să prezinte pe de o parte, oameni 
anormal, cu sentimente denaturate, 
și pe de altă parte „feririrea” de 
sub soarele dolarului? Ne icferim li 
numeroasele producții „artisdee” 
care au invadat în ultimul ti.np scerd 
le, ecranele și libră iile din Europa 
ape :eană și Statele Unite, producțit 
ale Holyvvod-idui, spectacole tea

mai Ușor, nu Irtbiie sa pata Clirloa 
sa, nici india meața ideia de a le Iu 
ga de un anumit --ist-ni poRlkocs 
conomic.

Vorbind de inuzi ă in ;pt jal, a ea 
sta formează in sistemul burghezo 
capitalist încă un mij o.-, de izolare a 
omului de adevăr și de realitate, 
prin prevenirea gusturilor sale ai 
tisticc. In concepția demociatica, duri 
cu deosebiic in cea sovietica, cei» 
mai evoluata fa. a a d< mo rației zi' 
te|or noastre, inuzi a este un drept 
al oricărui om, ca și drep.ul laț iuuiX 
că și la pâine, un mij oc de gustare 
din plin din frumuseți e vieții,ojprniă 
de luptă în plus in mâna clasei 
muncitoare.

Pentru a corespunde acestei ine 
niri, holărliea Comitetului Ce.ilial 
al Partidului ( opunist (bolșevic) 
din U. R. S. S asupri problemelor 
muzicii a trasat cu o uimitoare l.m-

BlBUDGRAFiE

trale și volume ale editorilor fi 
nanțate de marca burghezie. ,

Ele nn constitui! de-it o invazia 
ideologicii a imperialismului anglj- . 
american in psihologia popoarelor | 
Ele nu au decât țelul de u .-pul 
bera conștiința națională șl so-lală > 
a oamenilor, înlocuind-o cu iluzii 
mistice, goale, de sens și tablouri Jeț 
„viață”, i rezie; dar pkan.e; nicni'.e 
să ascundă adevățul vieț i, să fa-i 
pe omul simplu să nu se gândească 
I a cauzele adevaratc ale suferințelor 
«ale sociale și mai ales la sfărâma 
rea regimului capi.a,ist, producăto 
rul acestor suferințe.

Spre deosebire de aceasta artă, 
realismul ,după cum susține foarte* 
just tov. Moraru, „este acel curent 
in artă, care dă o prezentare ve
ridică și crii-ă a vieții, o ogl ndire 
profundă a trăsăturilor ei e euțialc”. 
Tocmai creatorii aparținând acestui 

curent au reușit sa desvâlue ia o 
perele lor caracterul hrăpăreț, asu 
pritor și opresor al dominației ca
pitalismului, ajutând omenirea să și 
înțeleagă calea el istorică spre pro 
greș și spțe dreptate socială. E>m . 
lucrarea aceasta reese foarte clar 1 
că realismul a îmbrățișat și imbrățt I 
șează pe cei mai buni creatori uni- , 
versali, printre care locul de Irunte* 
il ocupă scriitorii ruși. E aci o co-. 
vadă a faptului că pentru un ade 
vărat artist, arta înseamnă lupita. 
pentru dreptate. Și fiind a,a, arta 
joacă un rol important în opera de 
eliberare și progres social al o:ne 
nirii. * !

Un capitol nou, superior, in des 
voltarea artei îl constituc realismul 
socialist. Autorul citea ă pe cunos- 
putul teoretician sovie.ic Pospelov, 
care dă următoarea de.miție.

„Realismul socialist este faza su 
perioară, în desvolta.ea realismului 
și artei în genere. Este realismul 
care confirma conșvent, istoric, lu 
pta și el.berarea poporului întreg

Patria realismului socialist este 
U R S Ș Oorki, Maiacovsfci, Șerali- 
movici uu numai că au supus (mei i 
critici profunde societatea burghezii 
muribundă, dar s’au alctu at p in | 
creațiile lor luptei clasti mun itoare ' 
pentru eliberarea de sub jugul ca I 
pitalist și instaurarea unei puteri | 
noui, a poporului. A tă i, realismul 
socialist este domina.d in arta so- I 
vietică. Aceasta este o nouă meto
dă de creație, superioa ă tuturor cu
rentelor premergătoare, o metodă 
a cărei forță constă în afirmarea 
realității socialiste, aducătoare de 
viață omenească și fericire pautru 
omul muncitor.

Lucrarea tov. Moraru, de o re 1? 
valoare șt ințiri ă, conuiiue o con
tribuție serioasă la lupta pw.tru 
crearea unei arte națlo.vale să .ă 
toase, real.ste în România.

din „Graiul Nou” 

pcziini cuintdi forntLța.e de po 
porul soviclie compuzâionian »ii.

I’lecâud deja | r n. ipiul reali mu ui 
socialist, atât de- con se veni aplicai 
în toate sectoarele vieții șl reeuno. 
când muzicii imensul ti iul social, 
in coiu epț.a o.ieti ă muzi a t-ebuii 
să se iii pire uin realitatea de toate 
zilele, |>c linia unui Înalt conținut 
ideologic, redând viața șl năzuințele 
omului, ilragostți ți lu; ta .ui pentru 
mnssele propriului AU |.»|Or »* [ cn 
tru semenii »ăi din alic țilri.

Apoi muzica trebuie sa iie de o 
factura care să o iacă ușor accesl 
bilă marilor niasse populare. Corni 
tetul Eclitr.d al Partidului Cuinu 
nist (b<jl,c\i ) consideră n teorie 
putredă pârei ca după care ne îi 
țelegerea de către j*opur a m.izicii 
multor compozitori s ai dat .r* fa 
jduiui ci poporul nu ar fl erc>cui 
încă până Li înțelegerea miizi.ilo. 
complicate și c.i nu ar fi un motiv 
de a ne neliniști dacă unele opere» 
vor ti înțelese abia piste un se
col. In adevăr, aceasta erte teoria, 
insultătoare- ]a adresa misse-ior do 
muncitori și țărani, c re ni sr- servia 
de burghezime de câte oii, chiar în 
tilcratur.i și în poezie, bunul simț 
și gustul o.iiuțui normal nu ne- crap

îndeajuns ca să pătrundem liaoti a 
meșteșugirc formalista din operele 
așa zișilor modei oiști.

Și mu i a va i acce ibilă masseloi 
atunci când ere foii ci vor ține se» 
mă de tezaurul a. tei inuzi a:e popu 
lare, atunci când vor respecta prin 
cipiile de bază 'ale acestei muzici, 
de a fi simplă ,clară, du a nu i eglt 
ja melodia, armon.a, tonalitatea și 
polifonia, nesocotite astăzi c'e nuzi’ 
ca burgheza și cliiir de o parte a 
compozitorilor sovietici.

Nu treime să fie cineva numai de-i 
cât un specialist ca să și dea seamă, 
de justețea a unor asemenea cerințe 
pentruca muzica să devină șl să ră 
mână, alături de'celelalte comori 
spiritele, un bun comun ,4 larg, 
lor masse populare;

Regimul democratic al Republice» [ 
noastre Populare, care in proiectul 
de Constmjk- își propune să asord.- 
un larg sprijin ’e.voltării științelor | 
și artelor in folosul poporului, va 
avea prilejul să utilizeze — învăță 
mințile Comitetului Central al Parii 
dului Comunist (bolșevic) din ma
rea țară .a socialism ului.

j Dr. V* Breian

A apărut in limba română
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PENTRU PACE TRAINICA 
PENTRU DEMOCRAȚIE POPULARA!

Organ al Biroului Informativ al partidelor Comunis'e 8' lg ad 
15 Martie 1948 10

CU^kINOE:
JJ GH * PO'TO.: Mucarea sindUa'ă unită io RotnAola. 

U irea poo rel' r tn lup'a pentru pace fl demoeiațte, 
t* GlL'LI - NO PAJETTa: Italia in ajunul uî* goilor.
0| A. DRUGOV: Puterea (conotul A a Uaiunii Sovietice. 

Crezi F umului Democrației Po >ul*-*e In Rooiinta, 
Coog eaii P rlidilui Social Democrat Ung,r

aJ R. SLAbSKl: Poporul chosiovac ta luptă pentru con- 
soliJ'ir^B d tnoorcțlei.

H Ji K B'RiNGi Mun itorli britrnicl râspund scizfo- 
ni«t>l*' .sb*ii-’ș I

£ P.ERRE HENTGES: A treia forță In aarvi iui impe- 
rinii -mulul

Q R t.a LM A ND s Be'gla ta cleșt’l» im >erlali»mului y vr k u. 
PIETRO ROSSl 1 Miater Saragat, marioDcit americană.

>ri F» <»A"

Cronica cinematografică

^Dupa zaua de azi 
nu urmează ziua de eri și cu 
atât mai puțin ziua de alaltăeri

Re marginea filmului „KEREK FERKOU
In gcueral toaic pltu.nl- mo-ili 

bazate pe esploat.iic-a omului, la 
pioiisul formăm buzei lor c< ono 
mice, s'au înjgln-bat în clase și in 
același timp și au lormat ileoiogii 
propui din car* pe urmă a crescui 
arta clasei resi^tiFc Aita leu a 
jutat puterruc in lupta pcntiu cuce 
rina puterii po.iti.e și p? Uimi în 
lupta pentru mințincica acesteia im 
potriva a clor Ja e c.tr* to m i Irinei 
ca nan .-miprite s'au lon.uut in 
dric iu ideolog.e ,i urla proprie.

in griur.il, toile clase.v iiig i,* a 
li diagosp, uiL'ircc și dc.-vOlt:* 

ideologia și arta țor, ca armamentul 
cel mai greu in lupta împotri.a 
claselor dușmane, lăeacee.i discern 
baza eionrwn.vJ a unor ilase viorie- 
a dispărut dc mult, insăși clasa 
a intrat în desco npunei e >i idei lo 
gia ii in di. Lin, d:ir ana elf încă su 
pravcțuieștv, cuulân 1 -a incit iș.z* 
-'piritele- și sa 5« piu i. i iirmcrișul 
prrigre .ului.

Acest lucru o deci le,tc și til 
mul ,,K.n-k I > rko” ran a rulat 
zilele aiL-<tra lj , mematogratui 
„Corso”. I»Ja prunele tablouri, fl 
rnul a captivat adini.ația tuturor fc 
idor Ivâtr.ine și sentimenta* ș a 
frivolilor vânători de fiute Jmțiri 
du-se in al șaptelea cer al păre
rilor câni d. conte Keiekhazy după 
multe peripeț i trase de păr în fine 
îmbrățișează „ i-mcea inin.ii *al_”

filmul ri'pre-intă pi oPrcl ‘,'m 
patlcul come bătrân” Kere-kla'y f er 
dinand — abstra ție făcând de uliii 
gărgăuni incuibariți în capul lui ,.i 
pi care uuto.ul ii etici.ciează ca,,c*n» 
cepții conservatoare'1 ca întru liipi 
rea tuturor însușirilor bune.

Pe fruntea tânărului grofKerek 
liazy s’a lipit eticheta de progTc 
sist doritor de inovații tcchni e în 
troduse în sistemul feudal de pro 
ducțir pe care li denumește „re
forme”
,,Fcme'a vburilo ”, grotu ut d șoara 
dr. Kocog Maria nici nu se puteaț sa 
nu fie feministă care bine înțcle- 
la prima întâlnire se ceartă și în 
aedaș timp, din oficiu, se înlrăgo 
sțește de tânărul grof.

Piedica inovaților technice este tA 
trânul conte pe cure îndrăcită de 
feministă cât ai zice pește il coi 

unge di- ju-tep a ,rc .or.nrlor -J-i 
an motiv .iuio.uI il unge d< ,jjr 

greși,t”. dar datoiitl unor uemțel 
geri scntiiui-nta.< ,de data aceasta 
timarul conte se uczkc de .novați 
In ccli din urmă totul se arau, >z^ 
și il u zi saiul mdu .e (*c primul 
plan cu „fi nimi.ta i o.i-ecvvută ' a 
-p-ptai- 1 pa.’.a bine uv mtarca spe 

iendmți acestui film d*- firoct 
guM ca ajiunc si ca ececuțiuiic 
artistica sr vede dda o p«;tă. El 
vria idi uităm ca iu Ungaria feu 
dala ivi câțiva mii de feudali ( fn 
felsObb tizeyef ) au d< ținut ma 
joritafea pământului, unii grofi a 
vând șuti de inii de liertsre ii| timp
< milioane de (arieni nu aveau pici 
o palma de pământ. Ei erau i 'bagi 
care puteau fi vânduți cu pământul

Anual muieau 70 mii tuberculoși 
milioane sulcic-au de sifili.,apelagri 
și alt' pol* hO,i.ile. Li ttâiau iiț t>ar 
dcie săpate in pământ ți de tot 
ce aveau, inclusiv trupul nevertc 
lor i a fiicelor lor, dispunea prrful;

[xitoritâ foamete , bal I >r, mize 
riei dc nedescris in cair |*oporuț 
a fost impui- de feudalii insetap 
de pla ri, tăiatul in nenumărate rân 
duri -’au ra,cu|at sa i a.unge cu co< 
sc-le și fureje da: aceste rascoa e au 
fost cu cruzime iuăbușiie în saug- 

f-.lmul vria >a ne con ingâ că a 
cest feudalism intruclii.area îritune 
ri-ului medieval, a mizeriei fără 
de iiiarg.nl urli de moarte de »e«*i
< arc a fost Împins jve al diățea’ plin 
de clasa burgheza a/i ar li dis 
(rus sa ia in mâuă conducerea țarii 
și să Înfăptuiască îno.ații ie. h-ri 
ce.

TiUnul nu ne spune cui va rodi, 
pământul stup ca e dator.U iriga 
țiilor modrrnc se va trans arma in 
paradis. TI găsește natmal că va 
umpli hambarele gro.u.ui. Iar io 
bagul va avea plăle.ea să privească 
chefurile și mal mari ale icudajior 
îmbuibați.

feudal.i români în complicitate 
cu burghezia in IM7 au asasinat 
11,000 ț.irani. Numai în urmă cu un 
an și . cva, la pe.iultimilc alegeri 
când eram angajați intr’o lupă pe 
viață și pe moarte cu ci, puneau la 
cale zeci d asasinate. Acum sirn 
țindu se slăbiți, nu ata ă pe față da; 
conspiră cu imperialiștii americani 
împotriva independenței și liberU 
ții noastre cuce.ir.-i cu at ițea sacri

, (icii.
Azi după victoria strălucita • 

j Frontului Democrației Popufare în .< 
legerile din 23 Ma-tie, mai are cin- 
va îndrăzneală <ă p.ezintc un film 
care face atât de neruș.nai a;iotu 
gia boerilor.

Nul Pământul împărțit țâranilui 
prin rctorma agrară și în Ungari;, 
șl în România va rodi pent. u ții a u 
El se va transforma pentru ei in pa 
radis. Iar inovații techni.c ți r< 
forme sociale nu vor face feufalii 
șl nici succesorii Io., burghe ia, ci 
poporul victorios. „După ziua de 
azi, nu urmează ziua de eri” ți 

u atât mai puț n ziua de aUltăeri, 
i vine strălu<i,oa.e ziua de mâine, 

-traiucitoarc pentru muncitori, ,g 
rjiii săraci și intdectua.i progresiști 
In dti r cu arta decade.itâ care face 
apoi , - îc-idalismului și burgheziei 
exploautoate, umbra neagra a tre u 
tului, Cerem < u toată holărlrea, in 
terzlcerea iii nețor .rc ,i - pologiă 
claselor exp'oa a,-- i »

E. uenad ;

CetiȚi $i râsoanniți ziarul

griur.il
iiiarg.nl
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ZORI NOI

Numele deputatilor aleși pentru Marea Adunare Națională
i trenare din pad- !”■
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ALBA
1. Ton Moga i ileru
2. Constanta Crăciun
3. Avram Șei bau
4 Narlța Ion
5. Preja Nicolae
6. Mcgșeri Ludovii

ARAD
Bunaciu Avram 
Ranghet losif 
Belea Miron-junior 
Cuedau Petre 
Csakany Lela 
Giltz Filip 
T ulucan Lucreția 
Suciu T eodor 
Arddcanu llie 
Mocuța Petre 

Czapos Francisc 
I orna Ilic PNL
ARGEȘ

Gin. Popescu Constantin 
Mată Alexandru Av.. 
Paiascliivescu B.il.eanu Const. 
lvanoiu Grigore 
Alexandrescu Vasile 
Sandu Alexandru, 
leodorestu Romulus 
BACAU

Chivu Stoica 
Hagiu Dumitru 

Muscă V. Ion 
Savin Gheorghe 
Duma Gheorghe 
Manolescu Eduard 
Slobozeanu Vasile 
Albu Dumitru.
BAIA

Col. Burcă Mihail 
Berea Ion 
Anton Stratulat 
lacob Toma 
Maxim Gheorghe 
BIHOR

Rădăceanu Lotliar 
Moghioroți Alexandru 
Dr. Ion Oaacea 
Banyai 1 -idislau 
Florcscu Mih«L 
Silaghe Flori an 
Cartis Eugen 
Czico Laurențiu 
Budescu Ștefan 
Horga Pavel 
Huszar Alexandru 
Racz Gheorghe 
Mihaka Eiisa 

Szucs Margareta 
BOTOȘANI

Constantul Balmuj 
Miron Dumitru 
Florescu Teodor 
Ofelia Manole 
Ungureanu Gheorghe 
Sandu Șpiridoană 
BRA1LA

Moraru Mihail 
Stel.an Moraru 
Câmpeanu Constantin 
Călinescu Gheorghe 
Ciocan Neagu 
llie Stratulat 

Petrila Ștefan
BRAȘOV

Vințe lou 
Munteanu Dumitru 
Găina Gheo gue 
Comnacu Nicolae 
Dinu Moisescu PȚD 

BUZĂU
Dragomirescu Mihai 

Cakan Gheorghe 
Hulduban Vasile 
Răutu Leonte 
Bobocea Petre 
Soare Panait 
Bran 1. Ioan 
Vasile C. loan 

Moraru Nicolae
CÂMPULUNG

Bodnăraș Emil 
Pardău Eremia 
Suhar Traian

CARAȘ
Prof. Profiri Nicolae 
Dalea Mihai 
Almăjan Petru 
lonescu Vasile 
Mânu Petre

CIUC
Kurko Gyarfas 
Gal Martin 
Bochiș Gheorghe 
Koszti G, Ștefan
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CLU J
Dr. Petru Groza
Vasile Elita 
Alexa Augustin 
Takacs Ludovic 
Nagy Iștvan 
Dr. Ion Stoka 
Nyilaj Eh-na 
Vasile Nicolae

CONSTANȚA 
Șteflea Alexandru 
Stoka Gheorghe 
Dușa Victor 
lliescu loan 
luga Gheorghe 
Constantinescu Nicolae 
Nițescu Anton 
Roșculeț Radu

OOVURLUI 
Constantinescu Miron 
3 acu Vasile 
Sandu Constantin 
Felea Dumitru 
Stratulat Manole 
Popescu Gheorghe

DAMBOV1TA
Parhon Constantin prof.
Pârvulescu Constantin 
Sandu Constantiu 
Ștefănescu Lazăr 
Lâzărescu ton 
Tudorache Elena 
Sandu Gheorghe 
Badea Andrei 
Bănulescu Ion

DOLJ
Voitec Ștefan 
Roșianu Mihai 
Lungu Ion
Bică Ion

□ Tiță Fsorea 
Zanian Petre 
Vintild Ion 
Sorin Toma 
Trențoiu Florica 

Lăcraru Nicolae 
Grigoraș Valeriu 
Călin Cor alia 
Vasijescu Zenovie PNL

DOROHOI
l. Stere Gheorghe
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Mitoșeru F.manuef 
Roller Mihai 
Tănase Dumitru 
Oțetea Andrei

FAGARAȘ
Bucur Șchiopu 
Bărbulescu Nicolae 
Jiga Vasile

FALCIU
Ralea Mihail 
Tăutu Maria 
Găneț Nicolae

GORJ
O ral Petrescu Dumitru 
Geamănu Origore 
Niculcscu Miron
Stoian Vasile
Ivan Iordan
Penesc Tom a

IALOMIȚA
Agiu Constantin
Popescu Ion

Fio. a Achim
Nicliifor Stelian
Dumitru C. S. Tudor (Mltu

Băduț)
Stelian Tudorica
Sandu Ion
Bondarenco Pintilie
Pencu Petre

IAȘI
Niculi Ion 
lonescu Virgil 
Lemnaru Gheorghe 
Feldman Bercu 
Prof. Vasile Rășcanu 
Constantin Nicuța 
Zusman Emil 
Zaliaria Dumitru 
Anastasescu Anastasie

ILFOV

I ordăchescu Teodor 
Popescu-Doreanu Nicolae 
Stancu Nicolae 
Uristescu Stelian 
Chișinevschi Liuba 
Sulică Marin 
Stroc Andrei 
Mircca Grlgoriu 
Dau Ștefan 
Imecs lanos

Preot lone'r.u Alexandru

Tănase 
Ion 
Simlon 
Cristca
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MARAMUREȘ 
Ceruicica Dumitru 
Hoțea Ml hai 
Tcodoiescu Marin 
Roman Aure| 
MEHEDINȚI 

Ghelmegeanu Mihail 
Cornea Oheorghe 
Popescu Tudor 
Rldukscu Barbu 
Popa Ion 
Mezinescu Florica 
Petre Jianu 
Mucaveseu Mihail

MUREȘ 
Lt-Col Neamțu Alexandru 
Csogor Ludovic 
Soos losif 
Gltidiu Ion 
Coama Ion 
Prumaș Maria 
Nanași Ion

MuSCEL
Oral Pârvujescu Nicolae 
St or f. est u Gheorg n' 
Măgureanu Ion 
Stoican Ion

NASAUD 
Popa Emil 
Nichiti Gheorghe 
Troian losif 
Mereneș Niculae

NEAMȚ 
Zaharia 
Onțanu 
Bughici 
Cerchez
Ailincăi 'Jinaș Dumitru 
Asaftei Vasile

ODORHE1 
Kacso Sandor 
Csiki lanos 
Imecs I.
OLT

Mirto Eduard 
Ceaușescu Nicola - 
Popa Dumitru 
Florea Ooală 
Smarandache Ștefan 

PRAHOVA
Ana Paukei
Vasilichi Oheorghe
Pas Ion 
Sunion Ion 
Nestor Aurel 
lng. Nicolae Oh. 
Matecscu Constantin 
Costache Petre 
Băilădeanu Alexandru 

Preot Vlaiculescu Al. 
Ion I. O. loniță 
Ion Vișinischi Ion 
Marusi Gheorghe 
Tăbârcâ Ion 
Opriș Constantin 
Budiieanu Maxim
PUTNA

Vlădescu Răcoaăsa Oheorghe 
Colin Dumitru 
Cojocaru Ion 
Cogâlniceanu Traian 
Ladaru Ion 
Băzgă Ion

RĂDĂUȚI
Radovanovici Nicolae 
Prelipceanu Teodor
Juravlea Dumitru 
RÂMNICUL SARAT 

Prof. Traian Săvulescu 
Felea I. Ion 
Popescu Alexandru 
Săpcaliu Gheorghe 
Siinion Elena

ROMAN 
Sadoveanu Mihail 
Mihai Gheorghe 
Marin FI. lonescu 
Bogza Constantin

ROMANAȚI
Prof. Ștefan Nicolau 
lonescu Tudor 
Lăcraru Marin 
Văduva Gheorghe 
Buican Alexandru 
Eftimic D. Ma.in 
Lupu Petie 
Dudescu Petre 
Dudescu Gheorghe

SALAJ
Sălăjan Leontin 
Pop Nicolae 
Balog Eduard 
Vaida Aurel 
Dr. Solymoș Ivan 
Opris Ion 
Roșea Tănase 
Maior Eremia Ion 
Gutbrod Pavel

r»

I

I

SATU MARE TIMIȘ TORoMTAI

1. Scncoirici Alexandiu 1. Tevhari Georgescu
2 Țăianu Ion 2 Pescarovici Alexandru

3 llutira losif 3 Novac Vaier
1 Vas Martin 4 Stanciu Emit
5 Moldoveanu Roz alia 5 Fișkr Marcel
0 Șir ban Toma 6 Dr. Miloș Todoroi
7 1 azăr losif 7 Cingliif ăEmii

SEVERIN 8 luhasz Ludovic
9 Pândele Estatiu

1 Octav Livezeanu U> Szabo Etel
2 Roiban Constantin 1). Apostoletcu Nicolae
J Șerban Ion 12 Ob>ad Comanov
4 Benari Lenormanda 13 Prof. Murgulescu lila
5 Jura Julian
b Geambaț Dumitru TREI SCAUNE

7 Iirâgoi Mihai 1. Cziko Ferdlnand
8 Luca Maria 2 Toth Gheza

SIBIU 3 Nagy Victor

1. Prof Constantin Dale oriei 4 Szabo Adatbert

2 Voina Simion TULCEA

3 Stroe Andrei 1. Florica Bagdazar
4 Dragoman Valeriu 2 VÂlcu Ra uli

5 H le ancă Mihail 3 Av. Olteana Dumitru

SOMEȘ 6 Marinescu Grigore

1. Vaida Vasile TURDvx
2 Origore Botu 1 Angheliu EmiLlm
3 lan Soltuțiu 2 Lazăr Victor
4 Muri>anu Nicolae 3 loaneș Petre
5 Kis6 Pavel 4 Pinti Mihai

SUCEAVA 5 Beode Beta
6 Baciu AlexandruI Neagu Andrei

2 Barbu Lazăr TUTOVA
3 Svabu Ștefan 1. Constantine6cu-lați Petre

TARNAVA MARE 2 Drăgoescu Petre
1. Maurer Gh. Ion 3 Gheorghe Pruteanu
3 Bontea Ștefan 1 Prof. Dumbravă Nin*
4 Moraru Zahie VALCEA

TARNAVA MICA 1. Alexandrescu Anton
I. Romulus Zăroni 2 Av. Stel.an Nițuacscu
2 Ofteanu Ion 3 Dr. Alexandru Todleso.
3 Virgil Mărgineanu 4 Mannescu St.
4 loan Furrnan 5 Bogdan 1 on

TECUCI b M. Stănica
1. Stanciu Zahari.a 7 Mărăcinescu Nicolae PN
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Jorăscu Ion
Maria Rosefti
Ion D. Ion
Teodorescu Nicolae PNI.

TELEORMAN
Stanciu Ștaian
Rădăceanu Eugenia 

3 Opreacu Nicolae
Țenescu Olimpia
Barbu Gheorghe
Meluca Ian
Ciofalea Albu
Gala Oalaction
Lala Pavel
Traian Mântulescu

I.
2
3
4

VASLUI 
Potop Aurel 
Dr. Victor 
BârlAdeanu 
Harabagiu

Dimitriu 
Nicolae 

Vasile

a

1.
2
3
4
5
6
7
8

VLAȘCA
Vasile Modoran 
Pavel Ștefan
Băra ta. u Constantin 
Nicolae Teodoraacu 
Mihalache Gheoigh» 
Babenco Simlon 
Tudor Ion 
Dr.Qabriel Barbu

I

I

I

Aspectele desfășurării alegerilor
la Certej

Certejul, centrul mineri
lor, a primit ziua de 28 Mar 
tie ca o adevărată zi de săr 
bătoare: grupuri-grupuri, fe
mei și bărbați, se îndreaDtă 
spre seația de votare frumos 
pavoazată cu drapele, portre 
te ale candidaților F. D. P. 
și lozinci.

Sosesc rând pe rând votan 
ții din comunele învecinate. 
Muncitorii, țărani și intelec 
tual;, în rânduri strânse, pă 
șese vo:oși în ritmul fanfa
relor spre secția de votare.

In fața primăriei poporul 
așteaptă să-i vină rândul la 
vot. E ve«elie. Fanfara cân
ta hore și melodii populare. 
Se prinde o horă, mică la 
la’nceput, dar care crește cu 
prinzând laolaltă femeile și 
bărbaris muncito-ii, țăranii și 
intelectualii. Jocul era în toi 
în momentul sosirii tov. Vi- 
liani Suder. Un val nestă

pânit de entuziasm se’deslăn- 
țue și în ritmul sacadat al 
lozincilor tov. Viliam Suder 
e purtat pe brațe în mijlocul 
horii. E mai multă însufle
țire, mai multă voie bună: 
viitorul deputat se prinde în

horă alături de poporul care 
îl aclamă îndelung.

Coborâd din munții Săcăr 
râinbului, Săcărâmbenii au 
fost întâmpinați de viitorul 
lor ales. Un uraaa... puter 
nic a isbucnit din piepturile 
lor exteriorizând aceeași bu 
curie spontană,pornită din fn 
crederea ce și-au pus-o în a- 
cest vajnic luptător al clasei 
muncitoare.

Impresionat adânc de sin 
ceritatea alegătorilor, tov. V. 
Suder le mulțumește pentru 
simpatia arătată față de E. 
D. P. subl niind faptul că as
tăzi poporul se prezintă — tn 
fața urnelor cu bucurie fiind 
convins că aceste alegeri a- 
duc pace și înflorirea țării.

înainte de plecare tov. V’. 
Suder lasă ca imbold la mun 
că lozinca: „Prin munca și 
lupta poporului întreg, vom 
ajunge la o stare superioa
ră și la o via^ă mai bună”— 
iar ca amintire o fotografia 
cu următoarele cuvinte „Dau 
fotograf a mea minierilor, ca 
îndemn la muncă și luptă 
pentru progres”.

«



ZORI NOI4

Presa democrată streină salută victo
ria în alegeri a forțelor democratice 

din România
Popoarele Jugoslave se bucură de această mare victorie 

a poporului român — scrie ziarul Borba

O importantă desmințire 
a Agenției „TASS“

BELGRAD- 31 - (Radio) 
In legătură cu recentele ale
geri din România, ziarul 
BORBA scrie între altele :

La alegerile pentru Marea 
Adunare Națională care au 
avut loc la 28 Martie Fron 
tul Democrației Populare din 
România a cucerit o vi to 
rie măreață. Milioanele de 
oameni ai muncii șj au exp i 
mat liber voința lor pentru 
întărirea orânduirii demo
cratice și pentru dezvolta»ea 
poporului.

Campania electorală din 
România s'a desfășurat în de 
plină libertate întreaga lu
me s’a putut convinge Du 
minecă de unitatea poporului 
român, de atașamentul său 
față de ’-egimul democrat po 
pular.

Victoria în alegeri a F. D. 
P. arată că poporul român 
în majoritatea lui covârși
toare, sprijină și acceptă pio 
gramul Frontului Democra 
ției Populare In acelaș timp, 
succesul F.D.P. arată întări 
rea forțelor democratice din 
România.

Frontul Democrației Po 
pulare este o organizație po 
litică a întregului popor, care 
mobilizează cu mate succes 
massele largi ale poporului 
în lupta pentru înflorirea Re 
publicii Populare Române, 
pentru desvoltarea sa econo 
mică și politică, pentru bu 
năstarea tuturor celor <~e 
muncesc dela orașe și sate

Votând pentru Frontul De 
mocrației Populare, . poporul 
român a dat dovadă de ho 
tărîrea lui ca și în viitor să tră 
iască în bune relații de orie 
tenie cu toate țările iubitoa 
re de pace și să desvolte orie 
tenia și colaborarea cu toate

Statele Unite intenționează 
să transforme Japonia în bază militară

S1DNEY. — Ziar ul Sid 
ney Morning Herald, enti 
că vfolent planul american 
de refacere a potențialului in 
dustrial de război al Japo 
mei. Ziarul subliniază că ac
țiunea Statelor Unite este în 
contradicție cu principial fun 
damental al politicii aliate de 
care a fost călăuzită comisia 
pentru Orientul îndepărtat, 
dela întemeierea ei.

Acest principiu prevede clis 
trugerea țota’a a potențialu
lui de război al Japoniei și 1 
luarea de măsuri pentru a 
o împiedeca să și refacă in 
dustrja grea care ar putea fi | 
folosită pentru fabricarea de | 
armament.

In concluzie, ziarul scrie | 

țările democratice în frunte 
cu Uniunea Sovietică

Poporul român pășește ho 
tărît pe calea desvoltării de 
mocrației populare în pai ia 
sa — scrie BORBA mai de
parte. Marea victorie a for 
țelor democratice în alegeri, 
reprezintă o victorie uriașă 
a poporului român. Aceasta 
înseamnă că poporul român 
a înțeles că viitorul său de 
pinde în primul rând de uni 
tatea forțelor sale. Victoria 
democrației românești este 
cu atât mai mare, cu cât sa 
știe că imperialiștii apuseni

Comentariile presei franceze
PARIS- 31 — (Radio) pre 

sa democrată franceză sa
lută victoria Frontului Dc 
mocrației Populare în alege 
rile din România

Ziarul L'Humanite sub ti 
tlul „Este victoria noastră” 
scrie:

Poporul român a votat pen 
tru progres, pentru ferici 
rea muncitorilor, țăranilor și 
intelectualilor.

Votând pentru Frontul De 
mocrației Populare, poporul 
român a aprobat cu entu
ziasm activitatea regimului 
democrat: reforma agrară, ri 
dicarea producției industria
le, stabilizarea monetară și 
echilibrarea bugetului fără 
„ajutoare” și împrumuturi 
streine.

un nou
BELGRAD- Ridicarea 

unui nou Belgrad pe malul 
stâng al râului Sava, va în

că Statele Unite intențio
nează să transforme Japonia 
într'o bază militară înaintată 

în Orientul îndepărtat.

Toate băncile sunt obligate 
să reprimească în serviciu 
salariații declarați disponibili 
după data de I Ianuarie !948

BUCUREȘTI. — Ager- 
pres). Comisi mea Centrală 
pentru repartizarea raționa-
lă a forțelor de jnuncă, a hotă 
rît anularea tuturor compri
mărilor de personal., făcute 
dela data de 1 Ianuarie 1948, 

au făcut și de această dată 
- ca întotdeauna in împru 
jurări aseurănătoare - tot 

ce le-a stat în putința pen
tru a împiedeca victoria po
porului. Popoarele jngo la 
ve se bucura de această mare 
victorie a poporului român 
Victoria f rontului Democta 
ției Popularii, fără îndoială 
deschide noui perspective 
pentru colaborarea și mai 
cordială intre țările noastre 
în lupta pentru pace traini
că și dcmoi rație, pentru vii 
torul fericit șj mai bun al po
poarelor român și jngoslav.

Ziarul (’E S(,IR| subli 
niază că alegerile au avut lo 
liber șj făr.i nici un incident.

Presa Italiană despre 
discursul Papei

ROMA. — Comentând cu 
vântarea de Paști a Papei 
Pius al XII La, al cărei scop 
a fost de a face propagandă 
în favoarea partidului demo
crat creștin, ziarul indepen
dent „11 Paesc” subliniază 
că Papa 9'a alăturat în mod 
activ forțelor reacțiunii in
ternaționale care -încearcă în 
mod activ prin toate mijloa

Belgrad
cepe în prima jumătate a Iu- 
nei viitoare. La aceste lucră 
ri vor lua parte circa 50.000 
tineri și tinere, constituiți in 
brigăzi dc lucru Lucrătorii 
calificați își vor da deaseine- 
nea concursul pentru reali
zarea proectului, în vederea ca 
ruja vor trebui întreprinse 
mai întâi lucrări de consoli 
dare a terenului, în marc 
parte nisipos.

la băncile din întreaga țară.
Toate băncile sunt, obli 

gate să reprimească în servi 
ciu sajariații declarați di po 
nibili (comprimați) după da 
ta de 1 Ianuarie 1948.

MO$COVA. <Ipn.i pu 
blică a luat cunoștință de 
faptul că in ziua de 25 Mar 
tic d Snllivan. ministrul r,,a 
rinei Silelor l tute, vorbind 
in lața inmisiiiiiii p ntru foi
țele armate ale Senatului,, 
a afirmat ca s'au semnalat 
recent-submarine in ap.opie 
rea coa telor Statelor l uite 
și a dat a înțelege < 1 ar ii 
vorbii de submarine ,<>vî -ti -

Această d. clara’ie ,1 mi

GUVERNUL AMERICAN 
refuză să desființeze 

monopolurile naziste 
la d'-cartelizaii 1 d ■ 1 • i .BERI IN Șelul -e<- ici .1 

lichidare a > ai telurilor din t 
dininistr.ițja mi'it.iră .mieriei 
nă a declarat ca statele I' 
nite au hotărât sa renunțe 

cele posibile să asertcaș a 
Italia și s’o arunce in ghia 
rele imperialismului.

Subliniind < ă di-c'irsul pa
pei este în perlcctâ armonic 
cu politica Iui de Gasperi, 
ziarul scrie in concluzie < â 
teroarea deslănțuită de Pa
pa asupra credincioșilor, nu 
poate fi în nici un fel jus
tificată și că semănarea de 
panică și teamă dela locul 
cel mai înalt al organizației 
bisericești, reprezmtă o pri
mejdie pentru pacea hunii

Sărbătorirea victoriei
Frontuîui Democrației Populare în alegeri

a vorbit prieten il deputat S ibiu Va 
tan, care in numele tuturor ce'.o1 
aleți, a mulțumit cetățenilor pentru 
încrederea arătată prin votu ile l<v,a 
rătând apoi ca victoria m alegeri 
e cea mai mare săibătoare a.mun.itq 
rilor uniți cu ța.anii ți intcle tua.ii 
cinstii: e saibatoaiea libcitați lor.

Lozincile izbucneau și a.unt din 
mii dc piepturi:

Jos co/ili de topor
Sus poporul muncitor.
A vorbit apoi sergentul Zira c- 

lev al Școlii Militare, de aviație, ca
re în numele ostaș lor și a luat an
gajamentul de a lupta și pe mai 
departe pentiu intarirea și apărarea 
R. P. R. — în timp cg soldași scan 
dau: ;

Suntem scut dc aparare
Pentru clasa muncitoare.
Ca inclieeie tov. Andrei Duduia, 

propune o moțiune care să fie trimi
să Cotis, Național F. D. P. — 
prin care întreaga pop.l.iție din ju 
deț saluta marea victorie in ale
geri a F. 1). P. iuându i tot odată 
angajamentul de a lupta pentru rea 
lizarea reformelor prevăzute in Ma

msu ului mm >u i .1 I 'i h-
luată de numeroa e i-a<c a
int-ncane, iar ră pândeai
acum iot feb.! d>- .uniri a
larm. ,t«-, in e 1
mai ine in-e ti ■ 0 t -a jl>
nu departe de e.• ă St .li*
lor Unite .

Agenția „1 a c
riazata -a di cu .ice-u.
zvonuri g.1 ab4 .ii. < a uis
cocin ralorr.n H >3 -. eiiit'
-a indiJi a în 1 ,1 pinii» pe.
bhea am<-r;< an.1.

grele germane
Gencrajul (lai a 1

menținerea raric'ur' - ..... 
fabrici de tancuri, |r.i ir i> . 
ve și rulmc-n'i, f.t.pi 1: 
pa cum si- ști- e,’e . ].’!
hotăriiii < 011 i nii i d- .,011- 
trol pentru hchid.ti'-a mono 
polurilci! germani-

S'A CERUT 
abolirea monarhiei 

în Angiia
sOuthpor r 

hui național al p-utid- lui 
burjst independent a idop 
tat in unanimitate, în ședm 
ța sa de l.uni după ami i/.a • 
rezoluție care cere , a mii- 
rea monarhiei și a tuturor for 
melor de privilegii”.

nifestul Piogram, pre.um i pentru 
întărirea regimului de rRino .fi 
Populară.

Moțiunea a fost votată m iiiiimi 
tate prin lungi urațe și ap.auze.

După mceiing, care ’a i<lni’t 
până seara la liunina S a eiui ce ar 
lucea in vârful cei.ini — to i m.m 
festanții in friuite >u ale-ul lor, prie 
tenul Sabin Viran, au înern o h 
ră, in sunetele fanfa.e'.o- și in 
curia generala, intr’o atmo fera - 
adevarată sârhatoa.e.

N. H. Uortănu.
*

In acelaș cadiai fe<t.v au 
avut loc mari metiuguri și 
în alte localități din județ

un. prăuri» Judcțu’iii Hv"«doar«, D«v» 19^8


