
Amintirea milioanelor de
deținuți politici antifasciști acuză

fas-

răs- 
prie 
fiecii

Operând cu ilimeiisiuni .istiono 
mice, mintea omenească după o ina 
riine oarecare încetează să înregis 
treze adevăratul conținut al cifrelor; 
Orice multiplicare a lor, devine o 
operație mecanica, a cărei semnifi 
cație n'o mai poți înțelege.

Astfel pentiu un obișnuit irecr 
omenesc 1.000 sau zece mii de ani, 
au aproape acelaș înțeles. Ci/ră 
doua exprima doar multiplul unei 
distanțe care întrece puterea de în. 
chipniie ,i omului, care amorțește! 
prin iineiirtialea ei simțurile noastre;

S u f e i ii i (e I e unor oameni, putem 
sa le înțelegem in toată măiimc.i 
lor.Vând spui insa un milion de de 
ținuți poliției antilas,iști sau zece 
milioane, creerul omenesc devine in- 
capabil de a mai cuprinde iinen 
sițatea mizeriei, suferințelor, trage 
diilor, pe care le expiimă «cearta 
sinistră cifra. >

Dar dacă este imposibil să sima 
țim'fiecare tragedie în parte, în min 
tea omenirii progresiste, soarta mi 
lioanelor de deținuți politici antilas» 
ciști, zecile de milioane de victime 
□ le războiului va rămîne un monument 
de dimensiuni astronomice, al de< 
mențvi criminale, de care este capa
bil fascismul, crescut și aliinentatr 
de orânduirea capitalistă, va ramâno 
pentru mult timp un inepuizabil i - 
vor de revoltă, de ură, împoltrkva 
imperialismului, tatal ororilor 
clste.

In mintea oamenilor se va 
coli și peste decenii amintirea 
tenilor lor asasinați. Memoria
rci unități anonime din această co 
losală cifră, va constitui in inima 
oamenilor, un inepuizabil îndemn 
la lupta împotriva asupritorilor im
perialiști. ...,

Prizonierii politici antitiisciști aii 
fost și cei care au rămas în viață 
sunt cei mai buni, dintre cetățenii 
pe care acest secol scăldat în sânge, 
a putut să i producă. Au fost și sunt 
cei mai curagioși oameni ai timpu
rilor noastre, fermenții istoriei a- 
cestoc decenii. In ei s’a cristalizat 
toată iubirea noastră de țară, de prie 
teni, copii, soție, soț; sau părinți 
toată dragostea noastră de viață; 
toate năzuințele noastre spre mat' 
birti-, tot dorul nostru de libertate, 
de frumos, de progres.

Dar până cănd în țările iubitoare) 
de pace, amintirea lor este păstrată 
cu pietate, imperialiștii încearcă să 
ponegrească memoria lor.

Tribunalul militar din Nuercn- 
berg, pentru ,judecarea criminale
lor de răsboi” a achitat pe feld- 
mareșalul List și alți criminali de 
răsboi, care au exterminat mii de 
partizani antifascijti afirmând că a- 
cestea sunt „acte conforme cu drep
tul internațional”.

De unde oare această tendință a 
imperialiștilor de a prezenta masa 
erele care au costat omenirii zeci 
de mii de sate și orașe pârjolite, 
sute de mij de uzine distruse, mi
lioane de prizonieri politici anti
fasciști exterminați, zeci de milioane 
de familii fără adăpostj 50.000.000 
de inorți și răniți, ani de foamete 
și mizerie, drept o gimnastică su
pusă unor reguli fără conținut, în 
care dacă jocul sa terminat urmea
ză împăcarea?

Fără doar și poate acest lucru re
zultă din identitatea scopurilor ur
mărite. [

De aici identitatea de procedeq 
între hitleriști și trumaniști De aici 
necesitatea pentru imperialiștii ame
ricani de a legaliza barbaria hitle 
ristă.

In urma strălucitului succes și
LA CEREREA GENERALA A PUBLICULUI din DEVA

Ansamblul artistic al C. G. M
va da astăzi, Duminecă II Aprilie, orele lO ^o 

o nouă reprezentație cu

Cântecul muncii

I'ăinântul unde plineau |i ioiuț 
fasciștii era presând de cadavrele 
partizanilor îiiipușcați. I u Ici se 111 
tâmpla a/i in Ijrccia, Chilia etc. 
unde au pali uns americanii.

Sentnil.i de ailiitaie dela Nuvrcii 
l'Cig a criminalului de rasboiu I Ist, 
csfe de fapt sentința de moarte a 
concepțiilor inoiale ale capita.lrmii. 
Iul in genei al și imperialismului- 
ameiicaii in special. 1'n sistem social 
bazat pe jaf *1 crime nu se putea 
a nu tei mine prin insil-irca „mo 

laici” de criminali.
Inlrastructuia Imperialista nu se 

putea să nu cieeze o iteologie cam 
balică exteiimizata piin linșarea ne 
grilor si o „morala” de asasini, 
exprimata prin legalizai ea crimelor 
-i ilegalizaiea eroismului patimii.' 
al partizanilor. Nu se putea ca iin 
peiialișții aiiiiiic.ini sa nu ajungif 
la piictenia 01 criminalii cd 1 isboi.

sentința dela Nuerenberg a tri 
bunaluliii american de icabitdare a 
criminalilor de rasboiu legalizează 
depe acum milioanele de crime i e 
cate le pregătește imperialismul, un 
pas spre pregătirea ,,morală” a vii
toarelor clime de răsboiu.

Poporul român care a dat dovadă 
de o atât de înaltă conștiință cetă
țenească, fauiiud victoria Frontu'ui 
I>einocra|ei Populare in aleger le din 
28 Martie, în această săptxmână va 
asculta chemarea Federației națio 
nale a foștilor prizonieri politici 
antifasciști, comemorând eroii li.i 
luptând holărît împotriva acelora ca
re instigă la noui crime.

Populația județului nostiu iot va 
uita că bandiții hitleriști și anto- 
nescieni, aliații de azi ai lui Trunian 
au întemnițat schingiuit și asasinai 
o mulțime de luptători de ai săi ca:' 
Filimon Sârbii, Jacob Ervin, Mo- 
zcș Henricli, Pisu Alexandru, și 
alții. .....

Amintirea milioanelor de deținuți 
politici antifasciști acuză. Aceasta 
acuzație căpătă un ecou larg tn ini
mile nvițipanelor de oameni, ridi- 
cându le la luptă împotriva imperia
liștilor americani, englezi și de alte 
națiuni care pun la cale noui crime.

E. Genad

a

Prin unitate vom asigura 
desvoltarea democrației populare 
spre fericire și bunăstarea poporului 

declarat tov. Vasile Luca la consfătuirea 
majorităților parlamentare

•4

a

prilejul unei consfătuiri a 
zilele trecute în București,

Cu 
avut loc
P. M. R. a făcut o amplă analiză 
tului alegerilor.

Tov. Vasile Luca și-a început ex
punerea sa prin a arăta că Frontul 
Democrației Populare a înregistrat 
în alegeri un succes pe care ni
ciodată în istoria țării noastre nu 
1 a înregistrat vre o formațiune sau 
vie un partid politic. Deasemenea, 
participarea la alegeri n’a fost ni 
ciodata atât de largă, atât de masi 
vă cum a fost participarea poporu 
lui la alegerile ținute pentru Marca 
Adunare Națională, chemată să dea 
țării Constituția Republicii Popula 
re Române,

Cu atât mai strălucită a fost vic
toria noastră — a declarat în conti
nuare tov. Vasile Luca — cu cât po 
porul, respingând provocările, minciur

I

Proletari dia toate târileuniti-vă!
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abonamente,
LUNAR Ibl 120 COLECTIVE lai *0 lablalbuala (L țbrbal,

Pa 9 LUCI lai 350 aluri ,1 Inbțllan IN lai

Pe șantierul național,, Gh. Gheorghiu-Dej“

Brigadieri, Ceferiști și Jiul, 
sfredelind și doborând stâncile mută munții, 
din loc, construind linia ferată Livezeni-Bumbeștr

Hic'a uimi 1 mi'tiu i-pC'.iai
De cum .t» < <it‘t tb-l.t tmielii] ..Lilieci •.)>!• .1' .ilrt-m' 

venind dinspre l.ivezeni, hutiiiinl mașinilor de pisfor.it, 
eânlecele brigadierelor și „bani puiile celor <<• '■
ncbC sâ pravab a > a vreun rnoloh <!<■ pijlia. știi < i tea 
fiii |>t secloarch de munca ab- marelui șantier națumal 
..(iii. (.heorgbțu I ><j pentru < "n-.trun ea 1 nit< i d<: i jt< - 
ies național, j n ezcni-Bumb 'di.

(Continuare ta pag, IH-a]

Străbătând o , c june , o 
frumusețe aibat i , doar pi 
sctiri, stânci, a' 'ițite .obraz 

_nic, isvoarc și <.a Ieri de a, a 
linia foiala. Lin zeni-l'umbe 
ști laie în doua'ma-i\ til <‘ar 
palilor dit‘|)ie 1 țroșCni ,i 
Tg. |iu, pe O bmgime di 
31,4 km.

37 tuiiele, toiahzând 76- o 
m 30 li.idv- t având o |tin 
gime totala de 1750 in. i 
70 podeț, toate literari de 
irt.i, ce inipl* te-* frumos ■!

majorităților pai lamentare t are a 
tov. VASILE LUCA, secretar al 
a campaniei electorale și a rezulta 

nile și toate sfaturile reacțiunii, a 
participat masiv la vot, exprimân- 
du-și încrederea în Frontul Demo-

Tov. VASILE LUCA
Mlristrul Finsr.țelcr

crației Populare, în partidele cu a- 
devărat democrati e, cu adevărat pro 
gresiste, care compun Frontul De
mocrației Populare. Niciodată în is
toria tării n'ain avut alegeri cu un 
aspect de adevărată sărbătoare, ca a-z 
cclea dela 28 Martie
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Vremuri noui muncă
l’c a<< -t 

celui in,,i .... 
mini ineiiii 
gbio-Dej, 
sectoare, Iu 
pei -onabil ( T 1\, 
mii, brigoiberi U. T. M. iști, 
v eniți v< .Liniari la intim a. 
Sunt muncitori, țărani, -tu- 
denț’, unii dintre ei foști și 
pe alte șam,ere, venți din 
toata țara. Din Quj, Arad. 
Sibiu, depe văile Dâm'umi- 
ței, și din tlonstanța-.niineri 
mii munții Zlatnei și din (■

In ședințele de Vi
neri și Sâmbătă dim. 
Marea Adunare Na
țională a continuat 
discuțiile la proectui 
de Constituție a R P R.

lntr'o atmosferă de 
entuziasm Și încorda
tă participare, repre
zentanții poporului din 
toate categoriile și-au 
exprimat totala lor a- 
deziune față de noua 
Constituție, relevând 
pentru fiecare catego
rie în parte ceea ce 
textul ei aduce in e- 
sență.

<Citiți tn pag. 4 desfășura
rea lucrărilor Marei Adunări 
Naționale.}

îmi spun.
Szcmcty l’ra - 

ol 
18 am. Și 

ai‘ i, 
\re > 11>i

seu, s.Lga 
rnț ■' 1 juO 

,\>l

ioa'.a, d< pi l ai n.iv< L li 
Braii t Biașuv, et
Ce fac UTM-ișfii întro zi 
nu se făcea în trecut ruci 

intr’o lunâ
Tineri i oteiiți do ir ;-ia 

lor de ]>â|,.< acum, bripadp 
ni »u antal in muie ă : .n 
nnid adnnrațiia < clor ir 1<» 
treaza ai. x de 111.11 înamt-

— ,,<- ăl 1 ac 1 I M i-l n ■ 
tr o zi tovarășe, na se ța ’-a 
in trecut rând lucrau anii" 
prizele pârlii tilarc nit i in - 
ir o Iun. înu spun, me
șterul zidar 
cisc, care lucrea/a pe • 
șantier de >. reo 
vontmua. Au tre-ut pe 
pe a< ‘ 't șantici. 
n 1111«.-prizv: Vasib.s 
ru Șl Marc, dar 
ștea nici o muma, An iiei 
cheltuite iiuâ bugete grase 
cei i_u antreprize și oameni 
regimului strângând multe a 
veri. Se lucia pe atun-> duș ă 
deviza: 11 cit se lucrează
mai încet și se prodm'• mai 
puțin, cu atât vor li . .Lfi
guri mai mariAșa a dui it 
lucrarea aceasta 24 de ani 
Ei! A.te vremuri sunt acum’.- 
— încheie tov. Szeinety — 
și privirea lui unbrâțișe n’.a 
cu drag pc brigadierii cartea 
țarați pe munte prăvăleau de 
zor stâncile spre Jiu.

Sa întrec brigadierii între ei
Același păreri mi le iuta . 

țișeaza șt tov. ing. Bercovici 
Francisc, setul sectorului 
,,Fabian”: ..Tinerii ăștia sunt 
în stare sa mute munții din 
loc, cu atâta putere șt voin
ță lucrează. Daca și pe cele 
laltc sectoare se lucrează ca 
și aici, linia va fi gata înainte 
de termen, așa 
gadierii”.

Nedesniințind 
mată despre ei, 
prima zi brigadierii și-au 
pășit normele de muncă.

Brigwda lila .Alba bună<?a 
ră, formată din ii2 tineri, 
lucrând pe sectorul „Fabian” 
- își depășește zilnic norma 

de o,8o m. c., piatră, de om, 
cu câte cel puțin 50 la sulă, 
Se întrec brigadierii între ci.

Roșia Ioan, din corn. Fc 
neș care a lucrat acasă la ce 
le câteva brazde de pământ 
pe care le avea și câte odată

I. RUSNEAC

cum vor bti

iot
A

de

(Continuare in pag. IlI-a),
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Dimitrovgrad va deveni citadela 

Industriei grele a Bulgariei 
Energie electrică pentru 13 județe. Mine și fabrici.

Clădirile răsar una după alta
In Maibas (b;i/i.-ml M.uiței) pa 

in mai cri, Rakovski, Maviuo ți 
Cu nuconillvo, nu însemnau decât 
(ici mici localități, pierdute pliu 
tre dealurile de piatra roșcat t și 
meandrele râului Alarița, ir unge 
domul la calc.

Azi, ele au eșit din anonimat, de 
venind centrul motor al unui oraș 
nou. lin oraș ce se înil â diti beton 
ți piatră, cărbune și energie elev 
tricii, prin munca continuii a celor 
ce clădesc I imitrovgrad ul

Coșurile fabricilor fumega zi și 
noapte, funi ularele duc iară intie 
rupere vagonetcle cu cărbuni sau 
piatra. Drumurile-piin țarina se tr.inj 
forma în șosele. Se construesc lo
cuințe pcniiu muiiiitori. Nu lipsesc 
nici „combinatele’’ cu săli de spec 
tacole, cinematograf, bai și cantine.

Lucrătorii și tccliniiienii, briga . 
zile voluntare trudesc cu nădejde. Ei I 
știu ca zidesc un oraș al lor. Ei 
știu că industriile ce se ridică, con- 
țiibuc la desvoltarea republică lor 
populare, la îmbunătățirea nivehi 
lui lor de viață.

•Trcnuiilc adm materiale de con
strucție. Vagoanele se de careu ime 
diat, ca apoi să fie încurcate cu 
cărbune. La sunetul sirenelor, ti
nerii brigadieri, muncitorii construc 
lori, minerii, toți se îndreaptă gr.i 
biți spre șantierele i c Iu iii. Fiecare 
minut c prețios și oamenii muncii 

* din Marbaș sunt eonștienți de a- 
cest lucru.

Energie efectrica pentru 13 județe

Peste câmpiile asemănătoare unei 
table de șah, cu pătrățele negre și 
verzi peste ape și munți, cablurile de 
înaltă frecvență se resfiră în toate di
recțiile. Cele trei uzine a'.e Diinitrov- , 
gradului alimentează cu curent elec 
tiic 13 județe.

Vechea centrala electrică pro ■ 
duce 96.000 kvv-ore în 24 ore, cu
rent ce este folosit numai pentru 
nevoile locale.

Celelalte două uzine Itimizea- 
ză curent electric pentru cele 13 )ju
dețe — atât pentru iluminat, cât 
și pentru industrii.

Uzina „MARlȚA I”, din Marino 
a intrat in funcțiune la 20 Decem
brie 1047 și produce 336.C00 kw orc 
în 24 ore, iar „MARlȚA li" din 
Rakov^ki produce 55.C0Q kw-orc în 
acelaș interval de timp.

netele direct din mine, fapt ie con 
stltue un mau avantaj, pi n econo
misirea timpului și a mijoacelor i'e, 
transport. <

C/ădiri/e rasar una dup > alia

St.md de vorbă cu Imrîitoiit con 
stiuctoii, m minerii, i ii t. elini.icnit 
sau cu bngadierii, un Iu i -e des 
piindv clar: fimaie e mândru ui 
pi ale contribui ui ceva la turci 
1 -in, lr< i gradului.

Iov. Zamfir Zamfirov, ui toți ui 
7') ce ani bătuți pe muche, pare ui 
l'iiimi tinerețe, după ulm alcarpa 
p. șantiei. E responsabilul uns 
Iriiețijloi pentiu mineri i preșe
dintele sindicatului coiHiiuctori.

—„Vedeți, aici la mu; JîJiiilc 

Desvoltarea industriei sovietice de automobile

Motoarele de benzină dd mic tiraj, tdanuate în serie la noua uzină de automobile din Moscova, 
,.așteaptă rândul să fie montate pe caroseria automobi elor de tip, Moscovicl"

Cronica clnamatografică

Cinematograful Corso: Stenka Razin

itiS.ar mia după alta1'... ne spline 
dânsul, aiatândii ne cil Imuiiie iele 
Ol apartamente gata și alte 12 casc ' 
mai trebm'S' tern uite doar. < Irându ' 
ite una lunga a|l i ■ ca-.ele tip pui I 
iru mumitori -imt adevărate iile . 
cu camere spațioase, Ime, apa și 
lim lua elevii ic i.

I'i fața unui parc e cliuiul nimici | 
toicyc, apr i cantina, cineinatogi 
ful. ( ț.nirile, a(e|ii ri le, fabricile se 
|i l lanț, pana departe, unde ca ni.,.te 
ilutuii uriafi vagonctelc urca și. 
coboaia d ealimgul cabilui.oi de oțel 
ale larii iilarclcl...

Așa emil ni spline -i tov, im.-i 
ner Irostov, directorul technic .d 
mim lor —- Dimitrovgrad ia deve 
m cii.'idi'ia iii.lu-tril i grele din Brii 
g.iria.

Desvoltarea cooperației

I'o.-.tf <Su la anta din. lo.il.i 
populația iugoslaviei este 
aprovizionata azi prin <o - 
operative.

După eliberarea Jugodavi 
oi numărul cooperativelor 
s'a întreit, in prezent fun< tio- 
nânti 7.200 cooperative de 
etiinp;.rare -;i vânzări'.

In anul 1946, valoare t. măr 
furilor livrate prin totemic 
dini cir,,jir nativelor ■ h>M de 
16 miliard' dinari, suma . t 
t<■ este <ai moli in u ir tre de 
i ăl bugetul total al [tigoshi 
v iei vechi.

In Itepnl l.< a Populară Cț-o 
ala, attil a t t ,oț2 eoojivr.ili 
\ c cate mi 2.0Do magaziile 
de vânzare.

^*ugc$lai)îa
In Republica pojj ilar i .Mo 

vena, cea. 70 la stila din in 
Ircagu ]>opu)a|ic este apro 
vizionată prin < ooperaliv e. 
iar in Republica populara 
P<-.oia și 1 lerje.uotij,a mut 
886 cooperative.

( oojierativele țărănești din 
Republica Populara Munte 
negre ană, aprovizionează <jo 
la suta din populația rurala.

In Republica Populara Mu 
< edoneaii 1 cooperativele rma 
le sunt în număr de J 74, apro 
vizionând 95 ]a sută, din to 
talul (copulației rurale.
Planul 1 in< inal prevede sico 
rireti activ itapi 1 oojceraiiv- 

lor a i ai or < it ra de al .e ei j 
o- va ridica m anul i-.-jo, 
la io2 miliarde dinari, față 
de 55 miliarde dinari . ât a 
lost in 1944.

Formarea de cadre 
technice feroviare 

în Jugoslavia
După eliberare- s a acordat 

in Iugoslavia o deosebit.t a 
tenție formarii de cadre te ii 
nice feroviare ,<~arc lip.cau 
in mare parte inaint'- de ,ăz- 
boi,

In cursul anului 1947, s'a.i 
înființat în Jugodavia 5 to 
li technice feroviare și 14

Anul trecut au fost orga
nizate 224 cursuri profesio 
nale pentru muncitorii dela 
<alea ferată, care au fost 
frecv entatede Io.000 auditori 
printre «are puoo lu ratori 
necalific ați. ;

Anul acesta, pe întreaga 
rețea feroviară, se vor orga 
niza 460 cursuri technice, i_a 
re vor fi urmate de ’o.oou 
muncitori și funcționari de 
la căile ferate.

Mine șj fabrici

Lângă turbinele și cuptoarele u- 1 
zinclor electrice, se înalță co șurile 1 
fabricilor ci nsfruite de curând.

La RakovsRi — care este gara 
centrală a Dimitrovgradului. se a ' 
fia o fabrică de îngrășăminte cilii 
mice și una de conserve, de zarza
vaturi și fructe, Deaseinenca se lac 
sondagii pentru punerea în exploa ' 
tare a unei mine. Pe malul drept 
al râului Marița, se găsește_ fas
brica de ciment „Vulcan’’, cu o 
mină proprie de cărbune de unde-și 
extrage combustibilul necesar. I11 
prezent, fabrica lucrează cu un sin 
.gui cuptor, producând 8.000 tone ci 
ment lunar. In curând vor fi puse 
41 funcțiune și celelalte două cup
toare, ajungându-se astfel la o pro 
ducție anuală de .300.000 tone ciment

Mina de cărbuni dela Marino este 
la 3 km. de „Vulcan’’ și are a 
proape 2.000 salariați. In cursul a- 
oului 1947, minerii de aici au ex
tras 340.000 tone cărbune. Fața de 
cărbunele dela Pirtn (6000 calorii) 
.sau dela Pemik (4500 calorii), ce) 
din Marbas arc numai 2500 calorii. 
El este întrebuințat însă cu succes 
în cuptoarele uzinelor electrice și 
fabricilor, unde este adus cu vago

Rusia feudală din jumătatea a 
doua a secolului al 17-lea, cu îo.ite 
contradicțiile ei, cu Marea de p i 
mitivitate a imen-elor mulțimi su 
puse celei mai nemiloase exp’.oalari 
și ignoranța întreținută de misticism 
și superstiți, menite să -.unună po 
porul clasei dominante reprezentată 
prin boerimea latifiuiuiaiâ, lorn ca 
ză subiectul scenariului ir<iii rn-.u 
film distribuit de Sovio.i.m, ca.e ru
lează pe unul din ecranele orașului 
nostru.

Conceput ca un grandios docu 
inentar de genul Petru cel Mare, 
Bogdan Hmclnițki și altele cunos
cute publicului nostru, filmlul face 
cunoscută figura legendarului S'.e 
phan Razin erou al Donului, lupta 
tor pentru cauza c.ibc ării poporului 
împotriva uiutocrației țaiului și a 
sprijinitorilor lui, clasa boieri o." hră 
păreți. î

Cântat de rapsozi in minunatele 
balade populare în care geniul unui 
popor păstrează măreția luptelor lui 
pentru libertate și pâine și figuri 
de conducători croi, Stenka Raz n 
hatmsinul Donului sărăcit și al 
poporului de robi și fugari, domi 
ni cu personalitatea lui o epoca in 
care frământările sociale îmbracă vă

dit caracterul unor mișcări de ma
sau. Prin apropierea de răsculații 
cazaci a mulțimilor ile țărani f.ir.i 
pământ 1 robiți de servituți, iniș 
tarea lui Stanka Razin se văde.ște 
însuflețită de un ideal de dreptăți? 
sociala, în ciuda versiunci aci editată 
de o i 'alițațea interesată ,i cr-iruț ti 
care o prezintă <a pe o ignobila 
aJiiniiiira de tâ.hari pe ilnmiul mare

Desigur Î11 condițiile epocii, in 
lipsa unei conștiințe politi.e când 
poporul era căzut pradă celui mai 
greu ubseuralism, fără sprijinul efi- 
lient al păturii țărănești ale cărei 
energii erau adorinite.de o religio 
zitate excesivă Întreținută -)e pătura 
dominantă, revolta cazacilor iu tea 
te succesele de inccpțit, este iichi 
dată de oastea bine înzestrată □ ța
rului și boerilor. Trădarea, ca o 
caracteristică a acestei epxxi de co 
rupție și silnicii, dă în mâna slu 
jitorilor țarului pe Sranka, după 
execuția căruia se pune capăt coș
marului care a turburat solida bună 
stare și trândăvia țarului șl a îinbui- 
baților boeri și voevozi, înrobind 
mai departe ixvporul sărăcit și ig 
norant.

Până când după mulți ani de frii- 
mântări și noui lupte, după ex 

presia însoți a unuia din persona 
giilc filmului, avea >ă fie dusă la 

bun sfârșit lupte ptr. o viațu mai buca
Dovedind o matura confruntare 

cu istoria și un studiu riguros al 
personagiilor, icgia a reușit să re 
dea cpiitiirul sever al unei întiegi 
epoci, stăpânind o imensitate de 
personagii și firul bine condus al 
unei acțiuni caic se desfășoară înt 
tFun ritm impresionant dealujigul 
unor episoade reprezentative în care 
massele au 1111 rol primordial, de
monstrând încăodată că (i.ematogra 
fia sovietică este foarte puțin preo 
cupată de vedetism. Deși cele câ
teva prime pl.tnuri realizate încre
dințează pe spcctaator de posibili 
tătile unor artiști pentru care ro- 
luii de talia hatmanului Razin, sau 
a oricărui dintre colaboratorii sai, 
rămân de o certă valoare artistică.

Astfel prezentat, cu o fotogra
fie care afirmă uit superior simț al 
proporțiilor și de o sincronizare a 
decvată cadrului in care se desfă 
șoară filmul, una din monumenta 
lele realizări ale studioului din Mos
cova, este unul care trebue văzut de 
amatorul de realizări cinematografice 
caracterizate prinț Aur realism avan 
sat dublat de o autentică creație ar
tistică.

Primiri» Orițalui Rf(edlnțâ 
de jndat Deva

COMUNICAT

1 — Se aduve la cuiiOștin 
ță proprietarilor agricoli, ca 
pot angaja in anul agricol 
1948, muncitori agricoli 7.1- 
Icri, cu plată prin bună in 
voială, în natură sau bani.

2. — Se face cunobcu t pi o 
prietarilor că: terenuriile a 
gricole, care la data de 1 § 
Aprilie 1948 nu vor fi însă 
mânțate conform planului <» 
rășenesc de cultură, vor fi a 
tribuite imediat în folosința 
pe amil 1948, celor care le 
pot munci.

3. — Trvți proprietarii de 
terenun de grAdinărie, sunt 
obligați a le culti'.va înteg 
ral cu legume. Se interzice 
cultivarea terenurilor de gră 
dinărie cu alte plante agri
cole decât legume.

adorinite.de


ZORI NOI 3

Pentru analizarea muncii depuse precum și pentru prelucrarea planului de muncft 
în vederea întâmpinării primului 1 Mai în R, P, R. a avut loc la Deva 

Ședința Comitetului Județean al P. M. R.
lărgită cu activiști de bază din județeană

Pentru auali/aiea uiuucii ileping-ian- a dus la strălucită victorie in 
alegerile din 28 Maitie a. c., precum și pentru prelucrarea planului de 
munca in vederea iutânipinării pri inului 1 Mai in Republica Ropu 
Iară, Română biroul județ,Hunedoara Deva a Partidului Muncitoresc Ro 
mân a convocat intr’o ședință dc lucru pentru zilele de 8 și <1 Apri 
lie a. c. la Deva, comitetul Județean al P.M.R., lărgi, cu activiști de baza 
din județeană. | '

Ședința a fost deschisă (.!■• 
tov. Duduia Andrei sccieta- 
it.iI Comitetului județean De 
\ a 1 Itmedoara a I’. M. li 
are după <e subliniază ma 

>'ea victorie obținută de po 
porul nostru la 28 Martie a. 
c., arata rolul Matei Adunări 
Naționale de a vota noua 
Constituție și de a lauri alte 
legi importante în folosul po 
porului. După ce anunță jt 
dinea de z.i tov. Duduia An 
drei dă cuvântul toV. Săbău 
Oliver secretarul secției de 
Agitație și Propagandă pen 
tru a impune momentul po 
litic.

In cuvântarea sa tov. Să 
bău arată între altele încet' 
cările pe care cercurile intpe 
rialiste secondate dc agenții 
lor social democrații de drea 
la le fac pentru a antrena 
lumea intr'un nou război, mă 
șurile pe care le i au împetri 
va clasei muncitoare din pro 
pria lor țară lupta pe care o 
duc pentru menținerea în jug 
a popoarelor coloniale, pen 
subjugarea altor popoare 
prin faimosul ,,,plan Marshall

Aceste încercări ale reacțiu 
nii însă, — a spus tov. Să- 
bău se lovesc dc zidul
puternic al popoarelor iubi 
toare de pace și libertate cari 
în frunte cu Uniunea Repu 
blicilor Socialiste Sovietice 
sunt mult mai puternice, de 
cât lagărul imperialist și raz 
boinic.

Prezentarea rapoartelor
Au urmat la cuvânt secre 

tarii organizațiilor de partid 
din județ cari într'un spirit 
critic au prezentat rapoarte 
despre activitatea organizații 
lor în perioada campaniei e 
lectorale. Din ele s’a putut 
vedea munca uriașă pe care 
membrii noștri de partid îm
preună cu ai celorlalte parti 
de componente ale Frontului 
Democrației Populare și ai 
organizațiilor de massă ade
rente la el,au depus-o în acea 
stă campanie atât pe teren 
politic cât și pe cel econo 
mic, cultural și social.

Acolo unde rapoartele nu 
au reușit să redea întrea 
ga muncă ele au fost com
plectate prin răspunsuri date 
la întrebările puse de tovară 
șii din sală.

Astfel, au prezentat rapoar 
te tov. Vlad-Cugir care a 
scos în evidență în special 
riiunca voluntară din lunile 
trecute la care au participat 
mii de cetățeni. Arată cum 
la Cugir tecbnicienii. au fost 
antrenați în muncă volunta 
ră pentru pregătirea technică 
a lucrărilor pa timp de i an 
de zile.

Vorbește apoi despre situa 

ți.t dela (. C. M. unde lu
crările s’au schimbat spre hi 
ne și continuă să se îmbuna 
lățească mereu.

La uzinele C. M. C Cugir 
lucrările au început 8ă 

meargă mal bine
Astfel primele ioo dc ma

șini de cusut tip țărănesc 
au lost terminate. S’a pri 
mit o comand i mare pentru 
fabricarea unei mașini dc cu 
sut dc tip industrial pt. A. 
P. A. C. A, O serie de scule 
și mașini unelti pentru C. 
F. R sunt acum livrate de 
C. M. C. Deasemeni uzinele 
au început să fabrice cio - 
cane pneumatice, cele mai 
reușite din țară, fuse și piese 
pentru industria texti'a, i-tc, 
Materialul este în mare parte 
asigurat.

Muncă voluntară în valoare 
de 500 000 lei în plasa Dobra

Tov. Răpaș-Dobra arată că 
țăranii diin plasa au primit 
cu marc bucurie deciziile Mi 
nistcrului Industriei și Co 
merțului, au participat la vot 
în număr mare, au muncit 
voluntar realizând lucrări în 
valoare de peste 500.000 [ei, 
au fost curățiți pomii și vă 
ruiți.

Trecând la lipsuri arată că 
în plasă se mai lucrează în 
tr'un procentaj mare cu piu 
guri dc lemn, sectele reli
gioase își mai desfășoară ac
tivitatea lor nefastă.

Simeria în fruntea atelierelor 
C. F R. pe întreaga țară
Tov. Mihăilescu-Simeria: ,a 

rată cum organizația Simeria 
a participat activ în cam ■ 
pania»electorală, atât pe plan 
jaolitic cât și în producție. 
Astfel pe Ffcbr. Simeria a 
fost în fruntea atelierelor C 
F. R. pe țară depășind pro 
gramul cu 27 la ''sută, (Pe 
Martie programul a fost de
pășit cu 34 la sută. Simeria 
speră sa iasă tot prima.

încadrarea strungarilor 
etc. dela CFR în categoria sa 
lariaților cu muncă grea — 
acordându-se prin aceasta ce 
feriștilor aceleași drepturi pe 
care le au salariații celorlalte 
întreprinderi — a fost primi 
tă cu satisfacție de simerie- 
ni.

Muncitorii din Simeria îm 
preună cu femeile și tinere 
tul s’au încadrat efectiv în 
munca voluntară .

In plasa Geoagiu au mit 
4 vag din grâul soviete
Tov. Perta Geoagiu scoate 

în evidență în raportul său pe 
lângă participarea masivă a

Viața de partid Declarațiile tov. Vasile Luca 
la consfătuirea majorităților parlamentare

țăranilor la vot serbarea da 
ta de cei [ieste 250 analfabeți 
din Geoagiu < are au învățat 
să scrie și sâ citească. Arată 
<’ă în plasă au și sosit 4 va 
goane de grâu de primăvară 
din cel importat din U. 
R. S. S.

In încheiere își ja angaja 
meniul ca până la 1 iMai 
nu va exista ne i un pete 
dc pământ neînsămânțal.

Reacțiunea s’a dedat 
la sabotagli în regiunea Brad

Tov. Cristian-Crișcior, ara 
(ă ca muncitorii au primii cu 
o deosebită insuflețiire jn 
mijlocul lor pc tov. Gh. A 
postul, deasemeni [bocetul de 
Constituție. Planul de mun 
ca a fost depășit < u 1 eja |s’-ita, 
Vorbește apoi despre meto
dele reacțiunii care s’a de 
dat la sabotagji in regiunea 
Brad Crișcior. Munca volun 
tară a fost îmbrățișată și în 
această regiune dând rezul 
tate frumoase.

Plasa Orăștie a depășit 
planul de însămânțări cu 14%

Tov. Albu Orăștie prez.ntă 
un raport bine pregătit din 
care în afară de uriașa mun 
că politică dusă în această 
plasă reese și munca dusă 
în campania însămânțarilor 
realizându-se peste 14 la .u 
tă, [ieste planul fixat de Ca
mera Agricolă. Salariații a 
gricoli din plasă se organi • 
zează.

In domeniul producției a 
rată că la „Astra" cu tot sa 
botajul direcțiuni', continuă 
lucrările pentru ca această 
uzină importantă din județul 
nostru să poată lucra. In 
schimb situația la ,,Ardealul" 
lasă foarte mult de dorit.

Ședința de dimineață se 
termină cu raportul tov. Bu 
da-Certej care vorbește des 
pre realizări scoțând în evi 
dență și lipsurile organiza 
ției. Certejul nu a reușit în 
luna Martie să îndeplinească 
programul de producție sta 
bilit de M.I.C.

Ședința de după masă
Primul i a cuvântul tov.

Săbău-Hunedoara din al că 
rui raport reese munca fi
nanciară reușită care a fost 
dusă în plasă pentru spriji- 
rea Fondului Electoral.. Dea. 
semeni organizația a reușit 
să antrenez1 ■ mari tnasse de 
femei care au dat un sprijine 
fectiv bărbaților în campania 
elctorală.

Tov. Supureanu prezintă 
raportul organizației de pla 
tă Brad.

Tov. Pleter-Deva, Vorbe 
țte despre spiritul de muncă 
voluntară care a animat ce
tățenii din plasă în întâmpina 
rea campaniei electorale.
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După cc a sublimat că și ad 
versarii regimului nostru au fot 
siliți sa rt< unoasca deplina libertate 
a alegerilor, tov Vasile Luca a apus 
mai departe:

Putem afirma cu bue-urie și in-, 
credere in viitor că, datorita li» 
niei politice juste urmata de for 
[ele democratice populare, cât ți 
de guvernul nostru, am cuce il intre 
derea poporului mun Itor dela urați 
ți sate, am cucerit încrederea masse 
lor largi populare, iar reacțiunea 
s’a găsit complect respinsă de ma 
ssele populare care, fără deosebire 
de naționalitate, au urmat drumul 
fixat de forțele democratice ale țăriij 
in frunte cu cla-a muncitoare.

Poporu/ a respins ți respinge pe 
agen[i[ rmperia/ismu/ui

Poporul a ic-spins ți respinge inal 
departe pe agenții rimperialismului, 
care tind la suprimarea libertăților 
democrați e, la desființarea indepen 
dinții ți suveranității naționale a 
popoarelor, in folosul unui grup 
de imperialiști și dc mari tiuituri, 
propovăduitori ai unui nou război 
mondial.

Rezultatul alegerilor și paitiii;a 
rea întregului popor la vot dove
dește că noi ain găsit metoda justa 
de a pătrunde adânc in sânul ma 
sselor populare; am luat conta ' iu 
cel mai Îndepărtat cătun ți ain des 
copeiit atât acțiunea criminală a 
dușmanilor noștri, cât și lipsurile 
și greșelile noastre; am lovit în 
dușfliani și am căutat să Înlăturăm 
greșelile și lipsurile pe care Ic ani 
recunoscut cu curaj, cerând poțic- 
rullii cu încredere, sprijin pen 
tru înlăturarea lor.

Contact permanent cu masse/e po 
pufare ... i

C aud poporul va vedea clar că 
nu numai in timpul campaniei clec 
torale noi am ținut acțst contact cu 
cl, pe linia reconstrucției și îndrep
tării greșelilor noastre, ci că vom 
continua să ținem mereu acest con 
tact cu tnassele populare, in rezolva 
rea tuturor problemelor care sc ii 
dică în opera noastră de guvernă 
mânt pe linia democrației populare 
noi vom reuși atunci să consolb 
dam deasemeni acest succes al nos
tru și să lichidăm cu hotărîri ți 
ultimele rămășițe ale clicilor reac 
ționare. f 1

însemnătatea internațională a victo 
Hei în alegeri a F. D. P.

Victoria noastră în alegeri are o 
însemnătate internațională. Ea (v 
seamnă o lovitură hotărită împo 
triva acelora care au crezut că vor 
putea, cu ajutorul acestora, să abată 
poporul român de pe drumul ales.

Acest succes al nostru in alegeri 
înseamnă o înfrângere categorică a 
acestor clici și in acelaș timp este 
un semn de încurajare /pentru acele 
forțe democratice care luptă în 
Apus împotriva imperialismului, ia 
ți în alegerile de acolo să iasă vic
torioase forțele democratice popu
lare. 1

Caracterul deosebit al Marei Adu 
nări Naționa/e

Tov. Vasile Luca a vorbit apoi 
despre caracterul Mărei Adunări Na
ționale arătând că ea se deosebește 
de toate parlamentele pc care le-a 
avut până acum țara noastră ca și 
de parlamentele democrațiilor bur 
gheze prin faptul că în această Mare 
Adunare Națională majoritatea zdro 
bitoare a deputaților nu mal repre 
zintă interesele unei clase domb- 
nante, exploatatoare Marea Aduna
re Națională este compusă din repre 
zentanții păturilor largi populare ai 
clasei muncitoare, ai țărănimii mun 
citoare și ai intelectualității pro 
gresiste, cu reprezentanți din catege 
riile mijlocii și mici de meseriași 
și comercianți, femei, tineri ți re
prezentanți naționalităților conlocui 
•o»"- . . . . 1

Marea Adunare Națonală -e deo 
sebește de vechile Parlamente -■ 
prin conținutul ți a.tivitates ci.

fn trecut rolul Parlamentului ți de. 
ci al deputaților săi a fost de a legi 
fera ți de a apăra interesele clasei 
asupritoare exploatataaie. Căci >0 
cu toții că pe vremun deputății sa 
ocupau cu fel dc- fel de intervenții 
și de mărunțișuri ți palavrageau 
toata ziua pentru a strânge vait 
mai mulți bani din salariile, diurnele 
și intervențiile lor peutru inte.e»-I< 
unor indivizi sau unor intrepriM* 
deri particulare, uitând întotdeauna 
deiuteresele mari ale poporului.

Marea Adunare Națională ta ține 
Sesiuni scurte ți va discuta nuina- 
probleme de tond, înfăptuind re 
forme mari, pe -are poporul le 
ațtcapta. Ea trebue să ralitke ia 
acelaș timp, activitatea Prezidiului 
și a Guvernului in intervalul care 
se scurge dela o -.e-.iune la alta 
Ea trebue deasemeni, -ă controleze 
tot ce se rea.treaza in țara ți -a 
dea noui însărcinări Prezidiului ți 
Guvernului, dela o sesiune la alta 
Ea trebue sa aprobe dc i ,uni;e luate 
ți sa voteze legile iate îi sunt »u[>u;e 
in fiecare -esiune.
Sarcina deputaților este dc a -e 
dur e înapoi în satul sau orașul loi dc 
muncă, fie in birouri, fie in îsbri f, 
fie pe ogoaie și acolo, in locul lor 
de munca, sa țină* legătura lât mai 
strânsă cu poporul, controlând ju 
nerea in practică a legilor votate 
de Marea Adunare Naționala.

Vorbind despre problema menținu 
rii unității forțelor democratice cri» 
talizata astazi în Frontul fienn.ra. 
țici Populare, tov. Vasile Lu.a a 
subliniat că toate aceste forțe ala 
masselor largi populare, adânc șl 
imit ar i nteresate in Iuțită pentru 
independența națională, î* lupta prțte 
tru libertățile democratice împotriva 
fascismului, in lupta pentru retori, 
trucția țarii ți pentru pace, pe linia 
trasată dc clasa muncitoare, au a- 
vut o influența Însemnată asupra 
masselor populare și au găsit ia 
acțiunea lor un limbaj comun, un 
drum comun și un instrument da 
luptă și muncă comună a cărui rx( 
presie este Frontul Democrației Po 
pularc.

De aceea, noi propunem — a 
continuat d-sa — ca Frontul Demo
crației Populare să rămână mai de 
parte ca organ dc colaborare șl ca 
organ de alianță între forțele cla-^a 
muncitoare, țărănimea muncitoare^ 
intelectualitatea progresistă, midi 
negustori și meseriași progresiști sâ 
naționalitățile conlocuitoare. Ace- 
lora cari caută să provoace, să spar 
gă și să calomnieze această unitate, 
vorbind despre dictatura unui partid 
noi le-am răspuns chiar prin fap 
tul că am stabilit că in Frontul 
Democrației Populare, fiecare orga- 
nizație politică este reprezentată la 
mod egal, iar hotărirea se ia cu ma 
joritate de voturi. Deci, aceasta este 
forma cea mai democrrtică, în care 
fiecare organizație sau partid are 
șanse egale ca părerea sa sa fie 
primită și aplicată in interesul 1a 
tregului popor.

Partidul Muncitoresc Român, vi ști 
sa îndeplinească, tocmai prm aceart* 
colaborare, toate sarcinile care stau 

în fața fui

Iar noi, reprezentanții clasei inua 
citoare, a i muncitorimii care a sta* 
in fruntea luptei domocratice, care 
a inițiat toată acțiunea ți toate re» 
formele democratice, care a spnjj 
nit aceste masse populare, noi n’a< 
vem teamă că vom ti izolați și că 
vom rămâne singuri în acest front; 
noi știm să îndeplinim și mai de 
parte, tocmai prin aceasta colabo 
rare și încredere reciproca, toate sar
cinile care stan în fața jurtidil 
lui nostru și In fața țioporului, ptn 
trucă sarcinile care stau în fața par 
Udului nostru și în fața întregului 
popor nu sunt deosebite dc sarcinii»- 
care stau In fața țărănimii din Prtaai 
tul Plugarilor sau altor organiagB 
politice democratice din F DlF.
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^^EVENIMENTELE ZILEI
Desbaterile Marei Adunări Naționale 

asupra Proectului de Constituție a R. P. R. 
Cum a fost ascultat Raportul tov. Gheorghiu-Dej

0 misiune secretă Americană 
duce tratative la Londra 

pentru prelungirea mandatului britanic asupra 
Palestinei

BUCUREȘTI, io (Agcr- 
pres). Marea Adunare Națio 
nală a început cri dimineață 
discuția generală (asupra uroe 
tului de Constituție a Repu 
blicii Populare Române, și 
printr'un mare și cuprinzător 
disc urs al tov. Gh.Gheorghiu 
Dej, secretar general al Par 
tidului Muncitoresc Rcmân, 
Ministrul Industriei și Co
merțului, ales raportor al 
proectului de Constituție.

Expunerea tov. Gh. Gheor 
ghiu-Dej a fost urmărită cu 
un deosebit interes și sub
liniată de repetate ori de pu 
tehnice și îndelungate apl 1i- 
ze. In prealabil, comisiu t a 
Constituțională întrunită Joi 
seara și eri dimineața sub pre 
ședinția tov. .Vasile I.uca, a 
examinat în amănunt p - c 

‘tul de Constituție numeroa 
sele propuneri și obseravții 
primite' din partea cetățeni 
lor.

Comisiunea a adoptat pro 
ectul cu unele modificări fă 
cute în urma propunerilor, 
găsite întemeiate și l-a înain 
tat biroului Marei Adunări 
Naționale spre a începe dis 
cuția generală.

La orele 9.30 când tov. 
Gh. Apostol a deschis ședin 
ța, incinta Marei Adunări 
Naționale avea aspectul de 
sărbătoare a zilelor mari, de 
putații așteptând cu nerăb 
dare să asculte cuvântul au
torizat al tov. Gheorghiu - 
Dej asupra legii fundamenta 
le a Republicii noastre. Tri 
bunele erau pline de demnita 
ri, ziariști români și străini, 
muncitori, funcționari, femei 
tineri, care au venit în număr 
mare. Pe banca Prezidiului 
erau prezenți: prof. C. I. Par 
hon, Mihail Sadoveanu, Șt. 
Voitec, Ion Niculi, și G. C. 
Stere, pe banca ministerială, 
primul minitru d. Dr. Petru 
Groza, Gheorghiu-Dej, Ana 
Pauker, Vasile Luca, prof. 
T- Săvulescu. Teohari Geor 
gescu, Lothar Rădăceanu și 
ceilalți membri ai guverm 
lui.

Intrarea membrilor Prezi
diului, a președintelui Marei 
Adunări Naționale și a mem 
brilor guvernului a fost sa
lutată printr’o entuziastă ma 
nifestație. Când tov. Gh. A-

Magazinul 
de încălțăminte 
Gherban Dumitru Deva

Iaca cunoscut, c& 1-sa repartizat 
de către Societatea Comerciala 
de Stat cu ord. de distribuire 
Nr. 9122—9250 următoarele can
tități de încălțăminte:

204 pereche ghete copii
100 „ pantofi dame
100 „ pantofi bărbăteitl

400 total.

postol anunță deschiderea di 
scoției generale asupra prtfe 
ctului de Constituție și dă cu 
vântul tov. Gh. Gheorghiu - 
Dej în calitate de raportor, 
membrii Marei Adunări Na 
țlonale isbucnesc într’un 10 
pot de aplauze care durea-

S e d i n < zz
I •

de după
BUCUREȘTI 10 (Agerpres) In 

ședința de eri după amiază a Marei 
Adunări Naționale s’a continuat dis
cuția la proectul de Constituție a 
Republicii Populare Române.

Primul a vorbit tov. P. Mo 
cuța (P. M R.) în numele 
tineretului, care, a arătat că 
n ua foiis.'ituție este pentru 
tineri o puternică chemare la 
muncă și luptă, după care a 
vorbit țăranul Nicolae Mure 
șan care a spus printre alte
le: „Sunt mândru că ma gă 
sesc astăzi în casa țării, iar 
alături de mine sunt mândri 
milioane de țărani muncitori 
harnici din Ardeal".

A luat apoi cuvântul în nu 
mele U. P. M. d, Ludovic 
Takacs subsecretar de Stat 
al Naționalităților care a 
spus printre altele: „Nu poa 
te fi ceva mai înălțător în via 
ța generațiilor noastre, de 
cât-a contribui la traducerea 
în fapt a acelor năzuinți pen 
tru care poporul a luptat se 
cole dearândul".

Apoi tov. Zaharia Stancu, 
scriitor, ziarist și' director al 
Teatrului Național, a făcut 
o amplă analiză a art. 23 din 
proectul de Constituție, care 
prevede că Statul încurajea 
ză și sprijină desvoltarea știin 

Brigadieri ceferiști și Jiul 
pe șantierul național „Gh. Gheorghiu-Dej'

(Urmare din pag. l-a)

cojocăria; Marțiuș Ioan, mi
ner la „Minaur” în Abrud; 
Mogoș Ludovic; tâmplar din 
Teiuș, C. Mărgineanu, ferar 
din Zlatna și celălalt Murgi 
neanu din Alba-lulia, sunt în 
frunte. Să-i vezi apoi mun 
cind pe cei 14 mineri veniți 
din Roșia Montană, te. cu
prinde entuziasmul și pe ti
ne și nici nu ști când a-i pus 
mâna pe târnăcop sau lopată 
și te iei la întrecere cu ei.

Așa se muncește pe șantie 
rul național al tineretului,,Gh 
Gheorghiu-Dej”, Bumbești — 
I.ivezeni.

Și Jiul... voluntar

Mânat parcă de aceiași do 
rință, de a vedea odată fă 
cută joncțiunea între Valea 
Jiului și Sud-Estul țării du 

ză câteva minute până când 
oratorul v ine la tribună unde 
așteapta spre a-și țintea înce 
pe expunerea.

Discursul tov. Gh. Gheor 
ghiu Dej 1 am publicat în nu 
mărul trecut al ziarului, 
pitirile depline ale femeilor,

amiază
ței și artei și organizează în 
stitutc de cercetări științifice, 
biblioteci, teatre, muzee și 
conservatoare, precizând, prin 
tre altele: „Noi oamenii seri 
suini și ai celorlalte arte, 
ne am luat sarcina de a mu.i 
ci fără răgaz spre a împlini 
cât mai bine misiunea noa - 
stră”.

In continuare a vorbit d, 
Alexandru Baciu deputat al 
Partidului Național Popular 
In numele meșteșugarilor, 
spunând printre altele: „Față 
de modul cum am fost tratați 
în trecut și cum suntem tra
tați astăzi, meseriașii înțeleg 
să meargă alături de forțele 
democrate ale poporului”.

Ultima înscrisă la cuvânt 
în ședința de eri a fost depu 
tata Nina Dumbravă, care a 
analizat acele articole din pro 
ectul de Constituție menite 
să asigure întărirea familiei , 
a sănătății poporului și dre 
pturile depline ale femei lor, 
spunând între altele: „Copiii 
noștri trebue să devină oame 
ni, luminați cu mintea ageră, 
mâna sigură, care să făureas 
că o țară mândră și bogată 
pentru un popor liber și fe
ricit”.

c'e sprijin desvoltării e o 
nomiei noastre, alături de 
brigadierii voluntari și per 
sonalul CFR, o contribuție 
însemnată 1 treminarea li - 
niei aflată în lucrare o adu 
ce... Jiul, Și ' e,„ voluntar 
pe acest șantier, țiului reve 
nindu-i sarci na de a duce cu 
valurile sale furtunoase cea. 
82.000 m. c., piatră ruptă din 
porțiunile de munte pe unde 
se construește terasamcntul 
liniei

Și voluntarul nostru își în 
deplinește.., conștiincios sar 
cina.

Brigadieri, ceferiști și...Jiul 
sfredelind și doborînd stân 
cile, mută munții din loc, des 
chizând prin construirea li 
niei ferate Livezeni-Bumbe 
ști, drum progresului și bu 
nei stări în această parte a 
țării.

I. RUSNEAC

Washington J.iiâiui cuvântul 
la 0 Aprilie iu Camera rtpic/'iiian 
iilor deputatul democrat Ceilcr, din 
New Yoik, a criikat din nou <u as
prime propunerea nord americană de 
tutela asupra Palestinei. II a de

Formarea Comisiunii Superioare 
de Investiții de Stat

Comisiunea Ministerială 
pentru Redresarea Economi
că și Stabilizarea Moiielarn a 
dat eri o împortantă deci 
zic prin care au fost numiți 
în Comisiunea Superioară de 
investiții de Stat:

Tov. Miron Constantinescu 
din partea Comi-iunci M'ni 
steriale pentru Redresarea E 
conomică și Stabilizare Mo 
netară ,< a președinte.

Vasile Modoran, din par 
tea Ministerului de Finan
țe având supleant pe ing. 
Corcinschi.

Tov. Aurel Vi joii, din par 
tea Băncii Naționale a Ro
mâniei având ca supleant pe

Ședința comitetului județean P. M. R.
Urmare din pag. lll-a 

înăbușirea în fașă 
a încercării de sabotaj 

Tov. Șutcu-Călan într'un 
raport scurt dar cuprinzător 
a reușit să reoglindeasc.î 
munca organizației.

A eșit în evidență mai al<*s 
înăbușirea în fașă a încercă 
rii de saDotaj dela Calau care 
ar fi putut lăsa pc drumuri 
cea. 2o.ooo de muncitori.

Arată că uzina lor nu va 
mai fabrica mărfuri de lux 
ci se va încadra perfect în 
programei* de producție ale 
M. I. C. primind comenzi 
însemnate dela Reșița Mun 
citorii — spune în cont nuare 
tov. Șuteu — sunt foarte nuil 
țumiți de. această nn.sffr.i, Fe 
meile din Călan au dat un 
sprijin efectiv fermei de 
Stat prin confecționarea de 
saci. Anunță deasemeni că 
materialele refractare ie- 
cesarc pentru refacerea fur
nalului au sosit în țară și sunt 
așteptate să sosească la Că
lan în câteva zile.

Țăranii beneficiază de 
ceditele acordate de B. N R.

Tov. Lazăr Miron-Ilia ara 
ta în rațxirtul său câ țăranii 
din plasă au și început să 
beneficieze de creditele acor 
date de -B. N. R. pentru pro 
«urarea vitelor și uneltelor de 
muncă. In comuna Boz, ță 
rănii au făcut un „Soare” ma 
re pe un deal, luminat <, u țăm 
pi. Deasemeni arată cum ță 
rănii din Valea Lungă du
pă ce și-au adus lemnele ța 
târg duc spre casă nisip și 
materiale pentru clădirea sco 
Iii- J 

‘Jarat m misiunea -«< ?«-ta a tleparU 
nunlului de Stat, cai« duce ItaLa 
live la Londia. mcf-aiiâ sa prvluv 
gvasca mandatul britanii. - upra Pa 
hslinri, întaiindnl cu sprijinul f; 
namiar al Statelor I’nite.

Stroe Mihnea.
'Iov. R. Efr iim și ing. C. 

ston Marin, din partea Mi 
iiisterului de Industrie și ('» 
merț, av ind supleanți primi» 
pc ing. V. Ni<o!au, iar cel 
de al doilea ț>e ing. Gheo> 
ghe Manea.

Ing. Narcis Cerni'a, d^ 
partea Direcției Generale . 
Comenzile de stat ri :--.g 
Ghcrghe Niță, din partea 
Direcției Generale a Jnd'i-h 
ei Mijloacelor de Pnjdirțt 
din Ministerul V lndustri 
și Comerțului ca secretari a 
Comisiei Superioare de i> 
vestii i i.

Biroul organizației a avu 
și lipsuri: Astfel nu a ro
șit in măsură suficientă să 
mobilizeze f< m. ile și tineri 
tul, nu funcționează sindi< • 
tele agricole.

Muncitorii din Teliuc au 
primit cu bucurie art 6 

din Constituție
Tov. Deac arată că mun> 

lorii din Teliuc au primit ca 
bucurie art. 6 din pro. tul 
Constituție. Producția a fos* 
depășită cu to la suta, fața d 
luna trecută. Populația a 1 
mas foarte mulțumită de f. 
Iul cum au decurs alegerile

Piața e bine aprovizionată 
după publicarea deciziilor 

M. I C.
Tov Doda Baia de <V'iș. 

spune că țăranii au primit cu 
dragoste echipele de reparat 
unelte. Alegerile au avut uh 
caracter de sărbătoare- Echi 
pe de bicicliști și muzica pr 
ineau pe alegători la -marg 

nea comunei. Piața e bine 
aprovizionată decând au apă 
rut dcciziiile M. I. C. date 
de tov. Gh. Gheorghiu Dej ’

După terminarea rapoart» 
lor — din a căror text după 
cum reese nu am scos decât 
părțile caracteristice fiecărei 
lof.jjități — au urmat discuții 
le care s au desfășurat la ur 
nivel politic ridicat, c mtribu 
ind la lămurirea unor probie 
me de ordin principial și prai 
tic care vor folosi în mun*. 
de viitor a tovarăși lor.

Ședința din prima zi a ' 
sfârșit seara târziu urmând, 
să continue a doua zi dimi 
neață la ora 9.

Im- prlaarla Județului Hunedoara, Dara 1948.,


