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Intr’o atmosferă deosebit de 
înălțătoare,

In prezența membrilor înal
tului ’ Prezidium al Republici^ 
Populare Române și a membri
lor guvernului
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Ședința solemnă de deschiderea
1 i

Marei Adunări Naționale
„Noi reprezentăm dorința și voința puternică a poporului român, de a 
întări și desvolta cuceririle democratice pe care le-a obținut pănă în‘ 
prezent în lupta împotriva fascismului, re acțiunii și imperialismului1

— a declarat Ex. Sa Prof. Dr. C. I. PARHON în cu
vântul de deschidere a Marei Adunări Naționale —

BUCUREȘTI, 7 țAgerpre ). E i după amiaza la orele Ift a avut loc ședința solemna dc de ellidcrc a pri
mei sesiuni a Marei Aounari Naționte. Au pariicjpat d. prof. Dr. C. I. Parlion, președintele Prezidiului 
Republicii Populare Române, Mihaiil Sadoviami, Ștefan Voitec, ion Niouli, și Gheorghe Stere, membri ai 
prezidiului R. 
sfii, tov. lili. < dieorgliiu-Ikj 
Vasile Luca, 
Apărării Naționale, A. Buna.iu, ministrul Justției, Oetav Livez.eanu, ministrul Informațiilor, 
eorpulti diplomatic, reprezentanții autorităților civili- și militare și ai organizațiilor obștești, 
ști români și corespondenți de presă' streini, i-tc..

Ședința solemnă a fost deschisă de il prof. Dr. I. I’.irhrm, Președintele Iniltupii 
blicii Populare Române, care a spus minatoarele:

I’. IC membrii guvernului în frunte eu d. l>r. I’etru Grci-za, președintele Consiliului de Mini
, înindsțrnl Industriei și Comerțului, Ana Pauker, ministrul A fa< ei ilor Străine^ 

ministrul Finanțelor, Te pitari Georgescu, ministrul Afacerilor Interne, Emil Bodnâ'aș, ministrul 
jeprezentanfii, 

nu neroși ziari- 
V

PrizX^rrt’lvP-’R rpn-

Cuvântul de deschidere rostit de Ex. Sa Dr. C
R. P. R

I. PARHON

Doamnelor și 
Domnilor Deputați,
In numele Prezidiului Pro 

vizoriu al Republicii Popu
lare Române, salutăm cu deo 
sebită căldură pe reprezent m 
ții poporului, pe aceia parc
au menirea de a constitui 
3, Ia rea Adunare Naționala, 
organul suprem al puterii de 
Stat al Republicii 
pu] a re:

Poporul nostru 
dințat o misiune 
dr- răspundere istorică, 
reprezentam dorința 
ța puternică a poporului ro
mân, de a întări și dcsvolta 
cuceririle democratice pe ca 
re le-a obținut până în pre
zent in lupta împotriva fas
cismului, tr acțiunii și impe
rialismului. Prin această lu 
pta s <i făurit un regim de 
democrație populară în care 
puterea se află în mâinile 
poporului. Această putere t o 
pulara își găsește cea mai 
înaltă expresie in Marea -\- 
dunare Națională care își de 
schide astazi aci lucrările 
primei sale sesiuni. (Aplau 
ze puternice prelungitei).

De acea, privirile tuturor 
‘oamenilor muncii din țara 

noastră, cu brațele și cu min 
tea, dela sate și orașe, sunt 
ațintite în acest moment spre 
noi, cu încrederea nestrămu 
tată că ne vom îndeplini în 
întregime legământul ce

președintele înaltului Prezidium al
l-am luat în fața acelora cai c 
ne au ales.

Avem sarcina măreața dc

noastre Po

ne-a încre- 
grea, plină

Noi 
și voiri

Prof. C. J PARHON 
președintele Prezidiului Provizoriu al R P.R.

a da țării o nouă Consti 
tuție, care să consfințească 
cuceririle democratice de

până acum și să deschidă 
noui perspective luptei | o 
porului român pentru 
stare , progres și o 
trainică.
Noua, Constituție, al

(Continuare tn pag. II a)

buna
pace

cărui

In toata tara 
vor funcționa 5 șantiere naționale — S’au 
luat o serie de importante măsuri care să asi
gure voluntarilor condițiuni optime de muncă

BUCUREȘTI, 7 (Ager- 
pres). In anul acesta, pe lân 
ga șantirele de interes local 
vor mai funcționa în țara noa 
sită, încă 5 mari șantiere, na 
ționale, cărora ziarele dm t a 
pitala și din provincie le con 
sticlă o serie de articole șt 
renortagii.

Pentru buna executare a 
lucrărilor s'a instituit un con 
siliu de. cordonan și un sec 
retariat permanent al șaiF'e 
relor care au pregătit des- 
i liiderea celor 5 șantiere, 
elaborându-se și normele dc 
funcționare. Sau luat o ?e 
ri<- dr importante ina-uui 1^1 
re să asigure voluntarilor, 
condițiuni optime de muncii

,'u fost construite barăli, 
bai, săli de mese, radio, 
et< . fiecare șantier fiind uti
lat cu posturi de prim ajutor 
infirmerii și spitale prevăzute 
cu toate materialele medica 
le necesare.

Deasemeni fiecare șantier 
a fost înzestrat eu bibliote ' 
ziare, reviste, o atenție

claia acijidâiidu e educației 
sflciale culturali, și p ,litî;e 
a tinerilor voluntari, <_are t>e 
lângă < im<» tiințelc d>- ordin 
h-ori-ta , vor căpătă și cir.o- 
imțc te< limi'e.
Reportagnle pr< «îmi o se 

rie dc date importante îrt le 
gatura cu marile lucrări de 
pe aci -te șantien Se ar a 
astfel <. S la construirea liniei 
Urate Iiutnbești Livezeni vor 
lua [tarte 5 mii dc voluntari 
schimbați la o jrerioadâ de 
lucru de 2 luni și .uniaiate 

,u i-asta lucrare unică in 
tot Sud Estul Europr-jt este 
Compusa nuijLai din tunele ji 
viaducte.

Șantierul național Ana 
Pauker" pentru a-anar a 
Luncii Prutului unde vor ,j- 
cra 2.000 de voluntari, Lon- 
btitue prima lucrare de acest 
gen prin țara noastră, des 
i liizând o era nouă pentru a 
gricultura românească, dacă, 
se ține seama ca in Lunca 
Dunării, avem de asanat 7<x>

»(Continuare in pag. IV-a)

Pentru intensificarea campaniei de însămânțări din județul nostru

Ci mandamentul Unic pentru însămânțări 
a ținut o importantă ședință de Eucru, cu 
organele administrative și agricole din județ

Pentru a se intensifica livrările 
județul nostru. în . iaa de 6 Martie a. 
au fost convoc-ați toți inginerii agricoli, 
din județ, unde s’au analizat cauzele 
însamânțaiilor, căutândusc- soluția

După deșcliiderea sedin ei tovj 
t.onst. Grigoraș, prefectul județului^ 
a arătat marea importanța pali.ica 
pe care o prezintă pentiu yra noa 
sfră, victoria depl na in alege, i a 
1-, I). P. :,i sarcinile ce revin poporu 
Iui nostru în muma de după alegeri

Tovarășul Vasile Luca, ministrul Finanțelor a aprobat

Plata impozitelor restante în șase 
i*ate lunare

Tovarășul \< iii- l ina ministrul In
Finanțelor d1 cînrat 1 uni un impor iele:
tant ordin < iicular privitor la plaLa nai,
rămășițelor din impozitele directe lent .
neacl iiafc [vin l.i I- Martie a. c. -i lila
precum ti 
știlor fiscali

la verificarea evazioni la 31

baza ace ti i ordin, impozi>- 
agiîcol, comercial, pi ifesirș- 

gfobal, succeiiami și echiva- 
,datorate pe exercițiul W47 48 
n vechi iiepli.iitc complect până 
Martie a.c. vor pu.ia li plățile 
(Continuare in pag. III a)

insamânțaiilor de primăvara din 
c., in sala festiva a prefecturii, 

pretorii, notarii primai ii 
deficiențelor semnalate in mersul 

pot:ivită pentru inlalurarea lor.

accentuând necesitatea unei concept 
i.tii efective a tutui or terților peilru 
realizarea și depășirea | I nudul dc 
însămânțați, fixat de Cameră A- 
giicola pentru județul nortru.

In continuare analizând cauzele 
: care au impiede at inde| llniici pli- 
I iiului de insamânțari prevăzut pen

tru piîma etapa. Tov. Grigoraș a 
demascat ti combătut energic ten
dința de a se trimite date nercale ii- 
tând câteva cazuri prin care s’a 
dovedit că datele trimi-c la (Camera 
Agiicola nu reprezintă niii 0 Ia su 
la, din suprafețele însămânțate, ce 
rând pankipanților nt. i multă aten- 

i ție și răspundcie în centralizarea și 
prezentarea datelor,

Ocupându-se de rea’izările obți
nute acolo unde s’a ntun i! organi
zat i intens, tov. Grigoraș a citat 
plasa Orăștie, care pana in 
a depa lt pi nul dc in-ămâ. ț ri cj 
11 la sută,.

i
pre ent

To,.ing. Cliiroșca, dinei- l Ca 
merii Agricole Deva, a ci ia. i, sa 
dc auiiitatc și ră-p-lidere a unor 
comit.țc- gospodărești și comunale, 
și deficiențele isvoti'.c din prca->ta 
coordonare a muncii niândulc a sl 
intensifice munca loi de -lainuri.c 
ri mobilizai. a plug rimn țxntni 
îndeplinirea planului dc inxunanU- 
ri. ____

lin.pul este piii ni. i.>r -c.nințele 
ți mijloacele de muma ne permit 
ca printr’o mo iliz.. t- vic.tivâ, su- 
praieii'lc ure în.a au mai lămas re 
uisam.îi.ta;e cin priva etapa, a ți 
nului sa fie hnniiiate in 2 - 3
zile.

Luând cuvântul tov. Flori- Si 
mion membru îi: :-iroui Județean 
al P. Al. R. Deva Hune f.iara, a scos 
in evidență eforturile- > e ț—reciiițite 
ale mas clor po Mare pentru iști 
gaica bătăliilor pe care necesit .țilc 
nonomici- și politice ri le-au pus în 
față, arătând apoi marilJ^t | ase 
pe care Ic aduce 1. ...don. ie.< i pla

■ Conm.care !n pag, lli



„SOARELE SUNTEM NOI4 Cronica cinematografică
Stialucița vi lorir a I , oului ui I), 

inoirațui Populari' iu alegerile de'a 
28 Martie, aparțâiu- in întregime 
poporului muncilor. In arlevar, cu 
acest prilej 'a putut vedea iiilr’un 
regim de adevărate libertăți demo
cratice, voința liber exprimata a u 
oui pojvor, manifestând cu un entu
ziasm de iu descris încrederea sa în 
forțelelcare 1 au condus dealuitgul u 
nui'șir întreg de rodnice realizări m 
folosul celor uililft.

Ațițuiliiue 1 dealtfel fireasca, ua, 
fiindcă se prezentau, cerând votul 
poporului, candiiilați ișiți din rân
durile anesfui popor de pirații și 
muncitori , ignorat iu trecutele gu 
vernâii .„istorice".

Alături i,de oamenii muncii a căror 
Înalta conșt iiuță pol.tiea a fos! con. 
Urmata la 28 Marii prin acea largă 
participare la vot, concretizând h<>- 
tărîrea acestora de a merge înainte 
pe drumul desăvârșirii democrației 
noastre populare, creatori de artă, 
scriitorii și ziariștii, an adăugat pre
țioasa lor contr'ibuție la victoria 
forțelor populare în alegerile pentru 
Constituanta,

Vom încerca să scliițăni mai jos, 
din noianul de manifestări ale crea 
torilor de arta ți ai scrisului în cad
rul campaniei electorale, acele rea 
lizăii în donic-niul poeziei, menite 
să hotărească rolul de prim ordin 
al creatorului de frumos ca factor 
de educație și’ mobilizare a inasse 
lor, odată cu pozi ia sa definitivată 
în centrul preocupărilor popioriiliiî 
muncitor.

Exprimând fi del încrederea telor 
mulți în viitorul de munca și bună 
stare a tuturor, in regimul demo 
orației populare si ui conducătorii 
iubiți ai poporului^ ziua de 28 Mar
tie e saluiată cu elan ca o zi a viclo 
riei, ca o zi de sărbătoare a între
gului 'popor.

Și ca o pcrsonțificare a acelor 
zile mai bune, ,,Soarele" este evo
cat ca o împlinire a tuturor aștep
tărilor: |
—„Cât le-am visat răsărit de soa» 

re
vis republican dela pașopt 
flamură, de roșu răsărit, 
clinchet de cocor' deslănțuit".

(Marin Sârbulescu: Șoarc e răsare 
la 28 Martie).

Rămâne firească această ati tudine 
în fața marelui eveniment care avea 
să consfințească într’o lege funda 
mentală, realitatea unui regim po
litic, înlauntrul căruia oamenii ' și-au 
câștigat îngăduința de a munci și a 
lupta pentru mereu mai bine: 
—„Ridica fruntea și privește! 

■Pământul ăsta proaspăt, treaz, < al 
tău! . ’

Ai tăi sunt munții ce se ’mbarcă a- 
cum

in haine noi de frunze și de păsări! 
Privește ceru! larg, om liber și cir
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1848.—Revoluția dela lași.
1906.—Greva generală a cismarizcrti

din București.

Din Rever.dicari/e Mișcării i 
Revoluționare d_’n Moldova

—„siguranța personală, des imța 
rea surgiiiunulcl, desființarea gărzii 
naționale din toate orașele, compu
să din Români și străini proprie
tari, desfijițarea corvezilor abuzive 
și ușurarea vijeții clăcașilor, respon
sabilitatea ministerială, înființarea u- 
nei Bănci Naționale, publicitatea des 
baterilor t.iaunalelor și Adunării, 
desființarea cenzurii pentru chestiu
nile interne, disolvarea Adunării și 
convocarea alteia aleasă legal".

mana
Proptita silrmaii in unealta la de* 

muncă
( anta cil gla- adânc și grav Uu. 

cântec. ... ;
1 >e bucurie, libertate și înfrățire, 

(Lucia Ik-metiius: (antei- de Pri < 
miliara). r

Apropiind» și uneori cur-iJîaten 
racteristi.ă versului poporan a cărui, 
vioiciuni- este in totul potrivita ia 
racternlui sâibătoresc al temei, pot 
zia îți găsește drumul de viitor, sini 
piu, izvorit numai din justa înțe 
li’gere a realitâțiloi :
—„Și-om alege pe hiniimi 
lirâul galben de ueglduâ 
Bc> curat lin bob cu ilrnu 
liilr'un strașnic ciur lom cerne 
liitimericul sa piară 
Și ’n ogor, ți 'i călimara 
Si scriu poemele 
Limpezi ca poende 
S’aJvârliin noptriii.-vle 
Să cântăm ca fabricii.
Munca dreapta uu tânjala 
Sană lalea și nu boala I

(Nina Cassian: Seninul nostru Ș >.i 
iele). ,|

Conștiința acelei / k* mari cilii 
istoiia luptelor polarului nostru^ 
când întreaga suflare este chemată 
sa consfințească frumoasele Iul cu
ceriri, dând noii forme de Stat le 
gea fundamentalii de organizare^ 
Constituția, este evidenta in inIero 
sLil masselor pentru acest eveniment: t

„1 ot ce, ai făcut tu 
popor necăjit ți puternic, 
cu brațul tau și cu pieptul 
cu sufletul și gundlll tau 
ca să alungi uiii drum șt din casa 
buruiana rea i duhul râu i
e scris acolo, ui pri mul cuvânt 
din cartea cea noua.;

Considcratiuni
Evoluția statului sovietic u atât 

dc a danci resonanțe politice, socia
le și economice, este urmată, pas 
cu pas, și de fenomenul cultural 
.și artistic. Marele merit al soă-ilis 
inului este, de altfel, tocmai acela dc 
a li scuturat cin temelii trecutul ta 
diți-jital, cit toate manifestațiuniig 
lui, și de a fi scos la suprafața 
suflul nou al relnoiii , al progre
sului și al realismului. După ex 
p esia atât de semnificativă și pla ’ 
sticâ a ll.il Engels, oamenii, care au 
„mers atâta timp in cap", au fost 
așezați cu picioarele pe pmiânt.

Revoluția din Octombrie a deschis 
și în scluptură — ca în toate do
meniile de activitate de astfel, — 
o noua perioadă caracterizată prin 
apropierea el de regim, de prolita 
riat în general, chiar dela început, 
nota specifică în sculptura sovietica 
fiind reflectarea noului mediu, creat 
pe urma revoluției. ,

Iu general, subiectele sunt luate 
din realitatea vieții. «

Artiștii scluptoii sovietici au unor 
talizăt în operele lor momeutle'.e 
revoluției socialiste, faptele și fi
gurile marilor oameni ai revoluției 
sau prcrevoluționari, figurile mari
lor personalități diu întregul câmp 
al muncii manuale și intele.tuale, 
suferințele și doleanțele poporu
lui, evenimentele ultimului rozboiu, 
eroii acestuia, etc., etc-.

Fii are din aceste opere este o 
pagină d in vieța reală, trăită de po
porul sovietic, iar fiecare statue, fie 
care bust, poate li asemănat, cum! 
atât de caracteristic a remarcat nia 
rea sculptoriță a poporului sovi-ti:, 
ifera Mufiiua, cu o ,.biografie a țui 
Plotarh". Căci, sculptura sovietică 
este o artă vie, expresivă care, prin 
mijlocul sublim al artei, redă tiăsă- 
turile de caracter a'e eroilor, ale per- 
sonalitățiilor respective.

Astfel, unii dintre sculptorii so 
vietici c Andreev, Mercurov Coz 
slov, etc., s’au făcut interpreți ge 

niaii în redarea figurii marelui Le- 

ca uu șlrigSi, ca o rupere 
de zăgazuri spre viață.
-.pic nesfârșite și iiinorifa niniin a 

ți: '
R. I*. R.

(1 lor.n Ionica: ( ari ea na Noil,), 
Astfel încât nimic nu poate apa 

re mai justificata decât asigurarea 1 
venita in numele celor liotariți să 
apere fiecare pa» 'malale spre bună 
starea întregului popor:

-„Noi cei mulți, noi poporul
vom spune
l>A
pentiu pact, pentru soare, pentru

viata
pentru noi' r

(N Mărginim; ,,.8 Martie 1048).
Răspunsul cel mai autorizat

credem rare ei arate caracteru', 
■Tiarei vi lorii" dela 28 Martie, aparți 
nund în întregime poporul.! nimici 
lor. m-l elan versurile de mai |os, 
apârținând tovarășului Dumitru M:i 
zilu, muncitor tipograf

„Soarele i iinterri noi
(irigi,re Marin, lăcătuș la ..Malaxa" 
Costa.Ik Priboi
Setcbist,
ludor Șerbau, Vasile BuJ;ă 
Țăran dc pe deal de pe lunca, 
Sniaraiirta Gîln mamă a patru 

llăcăi
opt brațe, de muncă. .

Este remar, abilă tocmaii pentru 
locul de unde vine, aceisa poetica, 
exteriorizare a con ființei iinil-uil 
nou, legat pu t u totdeauna -Ic muu 
ca și lupta sa pentru mai bine.

Această conștiința, din ie în <e l 
puternic afirmata, este ihezăda si 
gură pentru un viitor de huna stare 
și progres, peniril propășire., d. 
mocrației noaUrc populare'.

IVI. (VtihoțoBCU.

asupra sculpturii Sovietice
nin și Stalin.

Nume- eelebie de ;ini.ib oameni 
dc stat, artijti, savanți, oameni din 
câmpul muncii, au fost imortaliza
te, prin arta lor, de sculptori ca; 
Vera Muhina — autoarea neinuritoa 
relor lucrări, „Muncitorul și Col 
hozniea", portretul lui Gorlci, al 
mareșalului Voroșilov, al academici.! 
nului C’râiov, etc. cea mai mare 
sculptori^ din lume, cu o bogă 
ție și varietate ,'ri talerii de minlro 
cut: Vera Isacva, ,,sculptori,a eroi
lor apărătorilor Leningradulu”, S- 
Lebedeva, maestră a portretului, so 
ții Bielasov, minunați în prezentarea 
poporului rus în trăsăturile sale ca 
racteristice, in lupta sa neînfrântă

Dar, câmpul de inspirație și activi 
tațe-a sculpturala sovietică esle larg 
și variat. El se întinde asupra un i.- 
complex dc teme cintie cele mai di
ferite : construcții monumentale, pie 
țe publice, monumente comemorați 
ve, metrouri, canale, etc..

In toate acestea, artistul culptor 
îți are partea lui de creație. Ar fi 
greu să ne oprim aci mai insistent a, 
supra tuturor acestor realizări.

Speri icul național este și el un 
punct dc preocupa,e i de inspirație 
pentru artistul sovietic. Este sufi 
lient cred, ca o exemplificare pu 
teruică în aceasta privință, să rela
tăm temele oii.ntale (kirgize), de 
care sunt atât de mult lega.e numele 
sculptorilor Apolon și Olga Mânu 
ilov, sau cel al M. Rândziunskaia.

Și, de sigur, că au putem încheia 
aceste câteva considerațiuni asupra 
sculpturii sovietice, inainte de a e- 
videnția o altă caracteristică a ace
stei activități: încurajarea inițiativei 
populare, prin crearea de jjcoli și 
ateliere pentru elemijitele muncito
rești talentate și răspândirea și legă, 
turile putemi-e ale sculpturii sovieti 
ce cu massa poporului.

Arta sculpturală so\i.tioă/este un 
buri pu la îndemâna întreguiij po
por.

Ea este jirețuită și simțită de

llupă Sinlonia Pastorală, de la *u 
ră diversionista, a tradatoi ului Gide, 
prin traiaria iazului izolat, palul > 
gic, al unii, infirme, < inematogralul 
Progresul ne a prezentat la hicc-pu- 
tul acestei săptămâni una din capodo
perele cinematografiei sovietici-, de 
corala «;u ordinul I cuin, Rap dia 
Caucaziana.

Vorbind in termeni iou>acrați, Rap 
sodia Caucaziina ar putea fi d nkl-i 
un film L.toric, I I ne înt-ițișeaz.a 
lupta eroicului popor gem cian îm 
potrixa cotropitorilor pusa, i din iea 
ml al 1 Iha (fi.’l DBi), având 
in centrul acțiuiil pe viteazul cuca/ 
David Dțumxșvili. Marcața Iuțită, 
care avea să se realizeze p*tc doua 
fille de ani, în iu irclc i.izboi ai 
popiiari-loi sovieti. •' jeiitiu .if.ua 
rea p.dnvi I s:i -e .'il.leze m:'a ,. 
data m ilbeiarea .i.estor pupoiie 
de «sta data sub iiițclea|'ta condu 
f ete a mim ll i i I : n-orgiei, ne! 
mc urmaș al cmazuli.i David: losif 
Visarionovici lfjugașvrii •> .din).

Dai filmul nu ți ar merita titlul, 
daca nu ar ti decât evocarea ’apie 
lor di- i rme ale unor |*g oare iut i 
luare dc libertate. Dela in. c-| ut puii -

*
CiiiciiBiKigruiid loinâiie.its- 

ca este pe drumul unei mari 
desvollărt. Astfel prin ac !i 
i 5.000 m. de peliculă dm li. 
R.S.S. și din l'ranța, jur 
nalf-le dc actualitate vor fi 
produ<<- in mod regulat la 
câte 10-14 zile.

In cadrul unei activități dc 
schimb dc experiențe cinema

acesta, căci marca niassă a muiciio- 
riinii iși vede oglindita in va ființa i 
proprie, nâznințde dc \iimr,_ idealuri 
Le proprii.

Scopul nobil al anei sovietice e>tv 
prin urinare, >lujitca poporului.

La este o arta progresista, în con
trast cu arta pciinaLi burgheza în 
plină degradare, mon<>| *»1 zaU, ini 
democrata, ireala <i fara \ieațâ

Octavlan Ftoca

CRONICA LITERARA
„Probleme de literatură și artă4

Apărută din inițiauxa mai muil 
decât lăudabilă a Institu’ului de stu 
dii Româno Sovietic, revista întitu 
lata ,,Probleme de literatura bi ar
ta” voie ca >a umple un gol dc 
mult •'ifinit in publicistica noastră. 
Nlunarul 1, a părut pentru primele 
trei luni ale anului în curs, se pre
zintă în condifiuni tehnice irepro
șabile, Colecți a acestei excelente ie 
viste se va strădui să cuprindă, — 
așa după cum ni se semnalează 
în preiața prunului număr, — ce e 
mai bune U mai interesante studii 
și articole de critică Literara ce a 
par, în Uniunea Soviejca. Seria ar
ticolelor di.i acest număr o deschide 
apreciatul scii tor rus A. I adeev cu 
un articol înitulat „Sare mic noastre 
imediate’’. Apoi, răsfoind mai dc 
parte paginile acestei reviste, găsim 
articolele Ici C. Siinonov, A. Bialik, 
1. Eried, M. Mendclshon, A, Daniii 
și L. Niculin.

In special articolul hu C. Simo 
nov, intitulat ^JDrainaturgvi; 
trul și viața”, este deosebit dc sem
nificativ, In acest scurt arlicol, cuno
scutul scriitor C. Simonov, ne arată, 
în chip magistral, izvorul de apâ 
vie din care își trage seva puternica 
și neîntrecuta artă sovietică. Legă
tura indestructibilă pe care o arc

la "sldițjt dc- A»uf4rc.i' • 14 rslcr 
străbătută dc acea irjla p.f -zic a ce
rului -.i a sufletului ./kcazian. în ci 
re < roul flaxid iJjumjjxtL, persuiit 
tuarej gândului poetic pzpular, M 
< jntii iubirea dc patrie >i durerrj 
dc j-țj vedea țara cotrofrita, 
soldați ui ac «>i durii d< clasi a tiu 
jiiumU ale muncit (Mjfiulare geugic 
’n . 1 cridla îmbinări a eticigubn
treutuure in domeniul maicii ai xi 
cel spir,H.Lilj o pcrtcjLa suprapune « 
a gândim cu fa^rta, în nota 
robust opuiniism o fornlr dr< ptl 
iii si luminii vor triumfa.

I >< firojmtți vp «pcict si de inai- 
valoare arnMÎ a, Rapsodia ( aUiârRi 
na este interpretata dc cn mai b.int 
arti>u ai poporului dm 1-. R. S. S. 
și cuirUtuc o rcal.zare nionumen 
tah dm puiul dc vedne ic luă $.• 
nelc di- ansamblu, ruai ale- crit 
dc lu|4a| nuntirea, cuiistrucpj fac 
din cl un tiini de ?i]r mari

Sjx-țtatorii din lAcxa ru i ar puici 
fvpioșa decât iuminu/itatca insuii-.iefi 
ti a unor ;mag jni >i anumite dvti 
• Irnțc Minore, datorite dcigui «le 
IcLtUo/iu/ij. aparatului dr proiecți 
m .i aparatiili i soi.m lin b.rtla Pro 
greșul

\ . Brelan 
tograli, t si jK-iitrn a îan- 
mai bine <miiz^cula Romă 
ina in str.unăt.'iti-, filmele ro 
niaiicști, - jurnale documv-n- 
l;ir<' vor li rulate in -,ia 
b-l<- vecine și prietene, ț>n 
iru ineepui in Iugoslavia m 
Polonia.

in măsură în care prizduc, 
(ia noastră cmemalogT.ifi.ă 
-e va mari, vor fi angajați și 
lechnii icni strein* pentru c 
tecii- sțx-ciak- de lumină, ma 
cinai și trucaje. Deascmeni, 
se va construi in apropo 
rea ( apitalei, un stadion . u 
in.n multe platouri. A<i va 
tr turnat prințul mare jilr, 
românesc „Grivița" țx-nt.u 
varv vor ti folosiți to.oOCi ii 
yuranți. Scenariul ești- lui: n 
actualmenlv de draniatur .1 
.XI. Kirițescu. regia fi*:td a- 
sigurata de d. Jan Mth

urtv-tu! sovieti <u uiasscU la-g» 
populare îi dau acestuia forțe I oui 
și sugesti, variate cărei ajută ca sa 
transpună in opere de adevăiata 
artă, realițatea so.i ctațu socialis',. 
IMr IUI numai atât,. Arti-tul nu tre 
buc sa se încl.ida .11 turnul dc fildeș 
al creației, ci, dimpotrivă, trebue 
sa ia pane actțva la frământările 
și sbuciumul poporului s^u. Arti
stul irebue să fie, el insusi, — aș.i 
cum prevede concepția sovietici a I 
artei, — un stegar, un luptător pen
tru nalizarca cu un ceas mai de 
vreme a acelei souetâț i superioar- : 
societatea comuniști, lată raspun 
sul, minunat de potrivit, pe caret 
da Simonov „apărătorilor artei pu 
ic''. „Există concepția că frumosul 
d u viață sta inafara luptei și a mur» 
c.i. inam.-a încercărilor vieții. Și e 
xista iiuicepția ca frumosul de c ■ 
peteni. al vieții stă tocmai in luptă 
și iuiuis.1. iu întrecerile vieții, ii 
profunzimea Iu. ii,i,,.1i' «răstit 
incluzându l< | e t ale. A.msta eve 
concepția noa-iij lie.pic vi .ți și □ 
tâ. Această concc, 'ie este pătrunsă 
de spiritul dc artid. Noi le fu
măm acest luciu 1 iiiu’t; ne aia 
drini cu aceasta''.

if.ua
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VINOVAT» IȘI VOR PRIMII
PEDEAPSA MERITATA

Cuvântarea Prof. C. I. Parhon
preș, prezidiumului provizoriu al R. P. R.

Marți 0 Aprilie IM 18, (urle” 12 a. 
m. s’a deschis l.i Curtea de Apei d n 
Deva, procesul celor 27 spărgători 
din l anda condusa de foshil con 
damnat la închisoare pe viața șl 
apoi evadat Zsigniond loan cure a 
operat in anii IU4> 1040 in jurul 
UrâMiei.

Un mare număr de cetățeni din 
:i căror plivire, din a căror ges 
furi se putea ceti dorința ca acu 
zații sa primească o pedeapsă as
pra, similara cu faptele săvârșite 
de u au ținut să asiste Ia acest 
proces

Pc băncile aeU/aților, sub ploaia 
di priviri neiertătoare, stau inctd- 
pații.

Priviri întunecate, neliniște șl 
groaza se poate <iti pe fața fie
căruia din ei.

Citirea Procesului-verbal 
de acuzare

înainte de a începe interogato
riul inculpaților, se da citire pro 
cesului verbal de acuzare.

Spargeri, jafuri, bătăi, torturi 
schingiuiri și chiar o crimă sunt 
oglinda activității acestor bandiți. 
Zsiginond loan — căpetenia ban 
dei, este chemat pentru interoga
toriu.

A mai fost condamnat pe viață 
pentru săvârșire de crime, dar a 
evadat în luna August 1945 —- ca 
imediat după aceasta să încerce o 
spargere și sa săvârșească o cri 
mă. Apoi a trecut la formarea ban
dei incepându-și din nou vechea o- 
cupație. Jaful, in regiunea (Jrăș- 
. tiei.

In timpul interogatoriului se ob- 
sena cu ușurința, că urmărește încă 
o „portița de scăpare’’, Înecarea 
prin inversarea datelor sa nege câ 
că ar fi săvârșit crima apoi se 
bâlbâe, se încurcă, declarațiile nu 
mai corespund.

La toate spargerile bandei pe care ] 
o conducea Zsigmond 1. era a 
proape nelipsit.

se va comemora „Ziua internațională 
a foștilor deportați și deținuți politici"

In urma unei hotărâri a 
Federației Internaționale a 
foștilor deportați politici, zi
ua de ii Aprilie va fi închi 
nată în toate țările comemo
rării luptelor și eroilor căzuți 
pentru eliberarea de sub ex
ploatare, a celor cc și-au dat 
viața sau au suferit asupri
rile fascismului, ca și ,a lup
tătorilor care continuă să 
lupte pentru eliberarea po- 
țioarelor de sub tiranie.

A fost aleasă aceasta dată 
in semn de amintire a zile' 
eliberării deportărilor și de- 
rinuților politici d n marele 
lagăr hitlerest dela Buchen- 
wald dela ii Aprilie 1945.

In țară se vor organiza de 
„Ziua internațională a foș
tilor deportați și deținuți po
litici”, pelerinaje la închiso
rile regimurilor trecute și in 
toate locurile unde și-au dat 
viața luptători pentru elibe 
rarea poporului român. Tot 
odată se vor comemora 19

1 re< apoi la interogatoriu pc 
rând inculpa(ii l’ascli Smiion, Clic 
recheș loan zis Cioin, Prccajan Gli. 
șl Ciroza Aurel, care la Ici au fost 

• în fruntea spărgătorilor.
I ac declarații in care recunosc o 

parte din acuzațiile ce le sunt 
duse, o parte refuză să le recu 
noaseă apoi din gramaJa corpurilor 
delicte, fiecare își arata revolverul 
sau pușca ți îmbrăcămintea folosita

A fost depășit 
programul de producție pe luna Martie 
la hârtie, celuloză, carton și mucava

La Ministerul Industriei și 
Comerțului au fost centra 
lizate datele privitoare la rea 
lizarea programului de t>ro 
ducție la hârtie, celuloza, mu 
cava și carton pe. luna Mar
tie 1948.

La hârtie sau realizat: 
1 5.779 tone, față de 4.900 to

ne, cât prevedea programul, 
ceeace reprezintă 117%.

La celuloză s’au realizat pe

Ședința Comandamentului Unic 
pentru însămânțări

(Urmare din pag, l-a) 
nificarea muncii, condiții cate au de 
terminat acordarea marilor înlesniri 
date plugărimii prin cc'e 5 decizii 
semnate de tor. Oh. Oheorghiu- 
Dej.

Făcând apel la forța de muncă a 
țărănimii, pentruea în cursul lunci A, 
prilie să fie terminate idtimi'e în- 
samânțări din județul nostru, tov. 
Flore-a a propus recompensarea Ț laș, 
lor ți comunilor, care s’au evidențiat 
in această bătălie și sancționarea' 
celor care au c oveJ. indolența și rea

ani dela represiunea împo
triva Congresului Sindicate 
lor Unite dela Timișoara, ca 
re a avut loc sub guvernul 
țărănist din 1929. Zi de pi
oasă amintire, dar în aceeași 
măsură, zi de luptă 11 Apri 
lie din fiecare an va trebui 
să constitue un permanent în
demn de vigilență, pentru po 
poarele care și-au cucerit li
bertatea.

Calfă de croitor
lucrător bun, bucăți mari 
angajez imediat permanent 

EPERIEȘI COLOMAN, Hațeg

PIERDUT cartele de ali
mente C 480464, Dl 0713916, 
D2 501469, Hompot loan 
Hompot Iolanda, Hompot 
Margareta — declar nul.

/a fuituii. |
Vinovăția lor estv recunoscuta, lai; 

gravitatea cazului este i-xlrenia. , 
După aceste interogatorii, oriș 

liind înaintata procesul a lo->t sus
pendat continuând a doua zi când 
au fost ascultați in continuare incul* 
pății și apoi martorii, victime ale 
spărgătorilor di» banda Z dgntonc|' 
loan. .

Gârjob i.rniiia -■

această lună 3.832 tone, a 
dică 112 la sută fața <Jțc:« pro
gramul care prevedea 3-475 
tone.

In total producția de hâr 
tie, celuloză, mucava și car 
ton se ridică la 9.899 tone, 
față de 8.833 tone prog.'t 
mate, ceeace înseamnă că 
programul a fost depășii, rea- 
lizându-se 112%. 1

voință. Propunerea a fost primita 
de participant cit entuziasm.

Tov. Grigoraș, a făcut apoi o 
serie de comunitari de ordin admini 
strativ ședința luând sfârșit intr'o 
atmosferă de via entuziasm, din care 
s’a desprins liotărîrea de a se interi 
sifica munca pentru câștigarea bă
tăliei insămânțârilor de primăvară.

Plata impozitelor 
restante se poate face 
în șase rate lunare

(Urmare din pag. I-a) 
în 6 rate lunare egale, începând cu 
luna Aprilie a ,c., fără majorările j 
prevăzute de lege.

Neplata iyui rate atrage insă anu 
larea acestei înlesniri.

Contribuabili ce nu vor plăti o 
rată vor trebui să achite imediat 
întreaga sumă rămasă plus majora 
rile legale.

Acelaș regim se aplică și pen 
tru plata impozitului unic de 10 la ' 
sută asupra stocului de mărfu i.

— In curând vor sosi în Capitala 
Ungariei 700 copiii din JGrccii Li 
beră. ,

— Deputatul laburist Zilliacus a 
criticat vehetnen politi a laburist bri 
tanic arătând câ ea este îndreptată 
împotriva intereselor muncitorimii 
britanice precum și a muncitorilor 
din întreaga lume.

Executam s 
ȘTAMPILE 

în cauciucșizinc

Umplem butelii de

Aragaz

(Urmare din pag. J-a) 
proect a fost elaborat dc 
Frontul Democrației f’opu 
lare, va oglindi caracteiul 
nou al Statului nostru și 
schimbările profunde inter - 
venite în viața socială și e 
conomică a țarii noastre. 
Fiind un Stat al oamenilor 
muncii manuale și intelectua 
le dela orașe și sate. Con
stituția Republicii noastre l’o 
pulare va avea ca fir con- 
dftcător principiul că puterea 
emană dela popor și este e 
xercitată de popor prin or 
ganele reprezentative răspun
zătoare în fața celor care le- 
au ales.

Proectul de Constituție e 
laborat de Frontul Democra
ției Populare a fost supus 
unei largi desbateri publice 
El s’a bucurat de o primire 
entuziastă din partea imensei 
majorități a jiopulației țării 
pentrucă el corespunde nă
zuințelor și intereselor tuturor 
categoriilor de cetățeni ai 
Republicii Populare Române 
care doresc să muncească și 
să Iuțite pentru refacerea și 
desvoltarea țării, pentru ridi 
carea nivelului de viața și 
cultură a poporului.

Va trebui să ținem seama 
de numeroase sugestii și pro 
puneri venite din întreaga ța 
ră în legătură cu proectul de 
Constituție al Republicii Po 
pulare Române.

Răsunetul pe care acest 
proect de constituție l-a avut 
în țară și în streinătate, ne 
arată că suntem pe drumul 
cel bun.

Odată îndeplinită misiunea 
noastră principală ,de a 
da țării o nouă. Constituție, 
Marea Adunare Națională 
își va îndrepta lucrările 

spre ' elaborarea și adopta 
rea reformelor, legiuirilor și 

măsurilor cari decurg din 
Constituție în scopul intro
ducerii în viața de toate 
zilele a principiilor acestei 
Constituții.

Marea Adunare Națională va 
avea menirea să ia măsurile 
care privesc însăși funcțiunea 
de organ suprem al puterii 
dc Stat a Republicii Popu 
lare Române prin alegerea 
prezidiului Mare» Adunări Na 
ționale, răspunzător de toată 
ativitatea sa față de Marea 
Adunare Națională.

Vom avea menirea să tra 
ducc-m în viață reforma ad I 

ministrativa prin care se or 
croia organele administrati
ve populare ale puterii lo
cale, alese de populație, or 
gane care să mobilizeze 
toate energiile țării în muu 
ca de reafeere și reconstruc 
ție economică, de întărire 
și desvoltare a democrației 
populare.
jncrederea cu care popo

rul român ne a dat mandatul 
de a-1 reprezenta în Marea 
rea Adunare Națională în a 
ceste momente de mari pre 
faceri sociale și economice, 
trebue să imprime fiecăruia 
dintre noi cel mai puternic 
spirit de răspunedre.

Țara s’a deșteptat la o via 

ță noua. S’au deschis mugurii 
care anunță înflorire și mă 
reția unei țări ce muncește 
și luptă pentru a lichida sta 
rea de înapoere economică 
și culturală, pentru a deveni 
o țară înaintată cu un popor 
trăind o viață de bună stare 
materială și progres cultural.

1' antomele trecutului se 
mai svârcolesc cu disperare 
și încearcă in fel . și chip 
să întoarcă din mersul ei, 
roata istoriei. Uneltirile duș 
manilor jxipurului î;i găsesc 
izvoare de alimentare în po 
ftele imperialiștilor dorn ci 
să-și întindă domiriațiia pretu 
tindeni, subjugând | jupoaie 
și înăbușind libertățile cuce 
rite prin lupte grele. Dar a 
< estor planuri și manevrea 
le imperialiștilor, poporul ro 
mân le opune o politică ho 
tarîtă de pace și de indepen 
dență națională.

Țara ne-a încredințat man 
datele de deputați pentru 
a apăra pac^a și indepen
dența națională din toate 
puterile. Nu suntem singuri 
în această mare bătălie pen 
tru apararea păcii căci a 
vem alianța țărilor demo
cratice iubitoare de pace 
în frunte cu cea mai puter 
nică apărătoare a păcii și 
libertății popoarelor, marea 
și nebiruiita Uniune a Re
publicilor Socialiste Sovie 

tice. (Aplauze furtunoase pre 
lungite).

Doamnelor și Domnilor 
Deputați ai Marei Adunări 
Naționale a Republici» Po
pulare Române.

Avem de îndeplinit o mtm 
că de însemnătate istorică 
pentru poporul român Să 'im 
la inalțimea misiunii cu care 
ne a învrednicit poporul. Cu 
aceste cuvinte, deschid pri 
ma sesiune a Marei Adunări 
Naționale a Republicii po 
pulare Române. (Aplauze în
suflețite).

După cuvântarea d-lui dr. C. I. 
Parhon, d. secretar general al Adu
nării, Petrovici, a suspendat ședința 
La reluare,, d. prof. Em. Teodores 
cu, președintele de vârstă al Marei 
Adunări Naționale, a luat cuvântul 
arătând rostul Marei Adunări.

S’au stabilit patru comisiuni dc 
validare. După cetirea numelor ce
lor aleși în cele patru comis.uni de 
validare, ședința a fost ridi.ata ur
mând ca viitoarea să aibă loc ari 
dimineață la orele 9.

încă două brigăzi au 
plecat Luni spre 
șantierul național 

Bumbești—Livazeni
In cursul zilei de Luni au 

plecat din Brașov și Craio 
va spre șantierul de interes 
național Bumbești-Livezeni, 
două brigăzi numărând ->2a 
tineri muncitori și țărani.

Populația și tineretul o a- 
șelor Brașov și Craiova a 
făcut brigadierilor calde ma 
nifestații de simpatic u.ân- 
du-le drum bun și spor la 
munca de reconstrucție a 
scumpei noastre Patrii.



« » ZORI NO!

^-^EVENIMENTELE ZILEI<">
Manevrele imperialiste și 

lupta popoarelor pentru pace
I’aetutuiiieni in țoale țările lumii, 

efectele nefaste ale, planului Marș 
hali se fac simțite. Sub masca nuni u 
mamtmisin prost jucat, actorii din 
l ondra Washington încearcă să 
înrobească economiieștc i politii e- 
șțc popoarele lumii,

Menit, chipurile, sa , ;ajule” re
giunile distruse și înfometate ale Eu 
ropei „planul Marshall” servește în 
fond intereselor imperialismului a- 
ineriian prin transformarea țăiilor 
din Europa Occidentala într'un fel 
de seini colonii ale Statelor Unite. 
Astfel, diplomații, dolarului in lo
cul banilor așa cum prevede „pla
nul de ajutorare”, exportă în țările 
Europene numai ateii- nrirtuii cari 
le prisosesc lor. Euiopa nu primeșta 
mașini și materii neiesare industriei c-i 
decât în cantități cu lotul insuficiente 
pentru a nu-și putea reface propria 
ei industrie; politică practicată de 
marile puteri iu colonii, pentru a 
împiedeca desvoltarea oricărei in
dustrii care ar putea concura cu 
industria Metropolei. Anglia, f ranța, 
Italia <i toate țările cari au acceptat 
falșul ajutor american se afla in plină' 
criza economica, fără a încerca în 
mod seiios sa se refacă prin propriile 
lor forțe.

In . așa zisul „Paraclis American”- 
se petrec însă in ultimul timp fe
nomene semnificative. Supraproduc
ția amenință serios starea economică 
a poporului american. Șomajul e- 
ste in plină creștere in tâmp ce la 
bursă se produc prăbușiri pe cari 
tot massele miuicitoreșli trebue sa 
le suporte prin consecințele lor nefa
ste. Se concediază munclitorii cu Z-- 
cile de inii , grevele se țin lanț, 
muncitorimea nemai putând face fa
ță greutăților de tot felul.

Conști ința progresistă care înce
pe să se desvolte din ce in ce mai; 
categoric în sânul poporului Ame
rican nu este decât un rezultat f iresc 
al acestor acțiuni nefaste duse de 
cercurile imperialiste.

La un banchet Truman a decla
rat că: el nu are nevoie de sprijinul 
lui Wallace și nici de al comuniștilor 
săi, alirmația care a fost semnalul 
începerii acțiunilor de teroare împo
triva democraților din America.

Dar valul de indignare împotriva 
mașinațiunilor imperialiste ciește și 
se amplifică în toate țările lumii; 
ale căror popoare încep să vada 
din ce în ce mai clar ce urmăreslc 
„binefăcătorii” din Londra și din 
Washington. La conferi.ița p an ame 
ricana dela Bogota, faimosul ini
țiator al planultii care îi poariă nu
mele,' a fost întâmpinat prin cu
vintele de: „Heil Marshall” impri
mate pe afișele apărute pe toate 
zidurile orașului, afișe in care Mar 
shall era zugrăvit in uniformă na
zistă.

Adepții. planului Marshall incear- < 
că după aceleaș sisteme ingenioase I 
cari îi caracterizează, să submine
ze solidaritatea internațională a iimn-f 
citorbnii.Astfel, așa zisele conferințe 
sociali ste dela Londra, se pare nu- l 
inai că au avut un caracter distinct; 
una fiimd reuniunea partidelor a I 
derente la Comitetul Conferinței So
cialiste Internaționale (Comisco) și 
cealaltă fiind a partidelor Socialiste 
din țările cari au acceptat înrobirea 
la planul Marshall. In fond parti- 
cipanții la aceste două conferințe 
sunt adepții așa zisei „A treia For
ță” acea a social democrației de 
dreapta, devenită o credincioasă au 
xiliară a imperialismului american.r—— 1

Reprezentantul American t lin Con | 
sili ul de Control din Berlin a deda ■ 
rat deschis că Legea Consiliului de 
Control privitoare la lichidarea con
cernului I. C. Farbenindustrie n’ar 
putea fi pusă in aplicare în zona A- 
mericană. In felul acesta autorități
le de ocupație anglo - franceze - a-, 
mericane creează condiții cari să 
îngăduie trusturilor să stăpânea-.că 

zonele occidentale ale < ieriiiaiiu-i, 
iara nici un control. In telul acesta, 
imperialismul inceariă sa spargă u- 
nitatea poporului (icrmnn și să lo
vească iu unitatea da ii muncitoare 
prin înființarea unul Sfat german 
occidental aservii scopurilor mono
poliste anglo americane, ca\e a fai S 
parte din blocul imperialist occiden 
tal, îndreptat împotriva Uniunii So 
vietice și a democrațiilor din Euro
pa occidentala :,i sitdesticâ.

Dar in timp ce magnați i din Val- 
Streef continuă opera lor de submi- 
nare a parii -i libertății popoare 
1<B clasa muncitoare din lumea in 
treaga, popoarele subjui'rite, din- Iu 
pla mai departe împotriva dusma ' 
țiului comun, împotriva tuturor a 
celor cari vor sa i înrobească e- 
couoinicește și politii eșie. Este . m 
nificativa i impresionantă acțiunea 
.eroica a unii coloane de 1.201) de |o, 
vuitori neinarmați, rari efectuând un 
marș legendar de 10 de zile și sus
ținând lupte înverșunate cu trupele 
tnonarho-fasciste în câmpiile Tlie- 
saliei, au reușit să treacă din Ore 
cia fascista pe teritoriul Greciei li 
bere și să se alăture trupelor Ge
neralului Markos. 3

lată cum știu popoarele sa lupte 
împotriva celor ce le vciesc răul 
și acest fapt este unul din nenutnăra- I 
iele exemple pe care azi le întâlnim’ ! 
la tot pasul pe întinsul globulei 
pământesc. ț (

Adrian Bossie

Numeroase localități ocupate 
de trupele generalului Markos 

cale ferată Stavrupolis și cuiPostul de radio Grecia Li
beră transmite comunicatul 
Agenție Elefteri Ellada ca
re arată că infanteria armatei 
democratice populare a pă
truns, după o pregătire de 
artilerie, în orașul Didimod 
kon.

La sosirea trupelor armatei 
democratice populare, un ma 
re număr de cetățeni a tre 
cut în rândurile ei. v.

Armata democratică popii 
Iară a bombardat cu succes 
pozițiile inamice, stațiunea de

înfruntând teroarea lui Franco,
partizanii spanioli
PARIS Ziarul Mundo 

Obrero arată ca acțiuni’e 
partizanilor spanioli în luptă 
împotriva regimului fascist al 
lui Franco s’au intensificat

In ultimele zile s au înre
gistrat mai multe acțiuni e- 
ficace în provinciile Cuenci 
și Badajoz.

In provincia Castelon, uni
tățile de partizani au efec
tuat mai multe acțiuni de 
diversiune împotriva căilor 
ferate, reușind să întrerupă 
aprovizionarea trupelor fran- 
chiste angajate la Leva* te 
într’o luptă împotriva unor 
importante forțe ale patrio- 
ților spanioli

Teroriștii francliișt* își in
tensifică în fiecare zi per
secuțiile împotriva democra 
ților din Spania. In întreaga

Semnarea tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
între Uniunea Sovietică și Finlanda

MOSCOVA, 7 (U;iIj). Zili-le tmuti :ju lo-t ilu-i |.i Mn-.ir.j iiclo 
lieri intre Uniunea Sovietici și l‘in landa pentru iiulu-.rii unii lr.it-.il 

■ prietenie, <olab ::.n i a-isten ia mutuala. N<^o urile au luU mn 
iluse d< V. M. Molotov Vi eprețre .i>hfle <'■ ■■■ .-■> J. ulu 1.1 i st mi 
nistru al Alaceriloi Streine din partea Uniunii Sovietice i d. I'ekida, pri 
mul miniștrii I inlande/, din partea f inlandei.

In nnna atvMor ncgoiicii, care an 
fost dtiM‘ într’o afuiuslrrt pri k* 
neasca, a (om semnat c i la Kre 
mim lialatu] dc prietenie, colabora 
ic >și asistența mutuala intie Uniu 
m a Sovietica si Rcjmblit a I inimi 
t'czii. ...

Din | ari ca pic/jdinlui Sovietului 
Supr.ciii al I KSs Iralalul a losl senil 
nat tic V. M. Mo'otov in in numele 
prcșCf infchii I inlandei, a fost cm 
nat uc d. Pck.'ila.

Preșcuintck* Consiliului c'e Mini
ștri a! Uniunii Soviclivc, generali si 

u! I. V. Staliti, a fost prezent ii 
marea tratatului. .

Cuvântarea rostită 
de V. M. Molotov

'ii ll v. ul iinut cil acesi o-T 
ministru -le externe soviete V. M. 
Molotoy, a -pus între altele:

Tratatul de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală semnat azi in
tre Uniunea Sovietica și Finlanda, 
constifue o etapă importanta în des 
voltarea rela'i-.milor soviete linlande- 
ze. Acest tratat esle un instrument

burile dc mitraliere dela Gas 
ton.

In Macedonia centrală, ar
mata democratică țxapulară 
a atacat pozițiile monarlio 
fasciștilor din localitatea 
Tumba și satul Patoto.

Un detașament de tineri 
din armata democratică po
pulară a pătruns în orașul 
Sideroeastron, a cărei po
pulație a putut lua cunoștin
ță cu acest prilej dc apelul 
armatei democratice.

obțin noui succese
țară, au loc arestări și crime, 
încurajați de sprijinul impe
rialiștilor americani, fasciștii 
spanioli nu se dau înlături 
dela nicio brutalitate.

Anstmblul Artistic C G- M. pr zlntă

Sâmbătă 10 APRILIE a c.
" * J ■■ ■ ■■

în Sala Teatrului 
,, ^6 MJUr’

VA

Cântecul Muncii 
în 2 acte și 7 tablouri

50 densatori, 80 coriști și soliști, 30 instrumentiști.

iiidrrptut impolriva i*«-| «-I si ii lc 
iimii germani* >i Ja dc-\ l

V. M. MOLOTOV
tarea relațiilor dc prietenie înftc 
r.'iiilc noastre U Ia consolidări a pa-

— Greva muncitorilor ame 
ricani din minele de cărbu 
ni, la care, participă peste 
400.000 greviști, sa întins -i 
în Estul Pciisilvaniei, in r< - 
giunea di antracit.

•
Secretarul general al 

Partidului Comunist Italian 
Palmiro Togliati, a decla
rat că ultimul discurs rostit 
de primul ministru Gasperi 
precum și întreaga activ 
tale electorală a partidului 
deinoi rat creștin, nu arată ni 
cio garanție pentru executa
rea alegerilor libere și îns~au 
narea vo’nței p porului De 
Gasperi pregătește un plan 
cu ajutorul, căruia să se lal- 
șiiice voința poporului.

«

In intervalul dela 1-5 
A.prilic a. c., monarho-fa>- 
ciștii greci Uu executat 5 noi 
provocări.la granița Albaniei

•
- Presa maghiară înfierea 

ză energic hotărîrea tribuna
lului militar dela Nu ren- 
berg care a decis achiuirea

* 11 in L uropj.
(• rnd ș 1 i« i 1 1 t- pj •" rs 

dinți j ț.D /ciit îl tratat -a hi. d 

lari» a i anik-la ulab*'ia.‘' intr** 
Uniunea $*o\ic-u.â D FinLoid i

mrid 1 • a- v-; i tratai a 11 p - *
cu mulțumi'1 nu nu pj! ■!« -ip -^re 
l> -tatrlnț ik « kitl , nai
|,r n

Discursul primului ministru
Finlandez

Primul nnnt-trit Pck<dj ■ 
dcast-m 4[]<a un «nuuir in 
-ubliniat vataiui =•?!*• <■ prea*.' 
urni mari real/j' .1 jjoli'kii
lume bazata pc prietenia dc J_qju 
râzboi intru t’ji^ificj -mî a

|- inlanda.
)-.|r jația țin*

prime ren încetini.a ■ ; lui ț d •- 
I4'apa fala -k pr* - -
<1 1. \ . Molotov, ! niiu 1 ' mu 
aijtaț.'i l.ifii martir -1 -*i
in • ur-til ti<-go. ii n <r f : raț < jre^i 
a (ost pO'ibii sa ajungem ia r« zidtj»*- 
pofii^it <u condițtunik noa-trr 
dale si aiisfabatoare j • ntru a kdes 
pârti*1 - a sj us in i'uiclu/i 
mul ministru finlandez.

criminalului dc război ger 
man Krupp.

In toată țara 
vor funcționa 5 șan

tiere naționale
de mii ha. de teren irtund.TbU.

Șantierul Nații mal \ a le 
I.uca pentru con-truiri a lini 
ei ferate Salva Vișeu, pune 
deasemeni probleme t.- h-.i- 
ce de organizare deosebit de 
importante- Pentru e .C' - ia 
luci arilor care vor ti t( rn.i 
natc în 18,luni s a relac -t din 
timp linia fi-raiă ingu-ta ca 
re merge dcab’ngriil u.asc<! ji 
și s a amenajat m>s. Teri ni 
Vișeu pentru ca 120 auto a 
mioane să ț c cule nein ctat 
in trei schimbtlri.

Pe șantierul de .econ-truc 
ție a’, orașului Galați, se v.r 
executa in prima pat m cuiăț 
rea dărâmăturilor ț>e o u 
față de 100.000 m. p. cu'ă 
țindu-se cea. 200000 m c 
dărâmături. I’e o parte din 
materialul recuperat vor ti 
reparate clăd’rde mai pu Li 
avariate, pentru a fi date m 
folosința muncitorilor.

In .1 doua partea luciar i >r 
se va salubra acc-a. pa-, ti a ora 
șului nunjtă Badă imuri îa 
stalată pe un teren total in
salubru și se va crci.t .în
spre Brăila un or^Ș nmn 
iese. ț

INSI'aRȘIT 
național București, 
vedea la , început 
centurei exterioare 
lei a fo>t compliuîtat cu doua, 
mari lucrări: amenajarea 
dionulii ANEI-' și ca 1 t 
rea Teatrului Național.

ș intieru1 
c rc pre.

pararea
a Cap i.

Im. *rlm«rit Județului Hunedoara, Deva 1948,.


