
Dună votarea constituției
și formarea noului guvern al RPR.

Massele populare se pot mândri cu aleșii lor
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De doua zile țara noastră, inasscle populare 
Idela orașe și sate, au o nouă Constituție, vo
tată in unanimitate de deputății trimiși în Ma
rca Adunare Națională, Constituție care conslin 
țește < uceririțe democratice ale poporului și des 
'chide cai noui de desvoltare Republicii l’opu 
lare Române. <

A tosl ales deaserneni Prezidiul Matei Adunări 
'Naționale în frunte cu vajnicul luptător pen
tru democrație și progres, savantul cu renume 
mondial l’rof. C. I, Parlion, a fost format noul 

xguvern al Republicii Populare Române, „orga 
nul suprem executiv”, guvern întărit cu o serie 
de elemente noui, verificate în greaua luptă dusa 
pentru cauza poporului, împotriva dușmanilor de
mocrației din țara și de peste hotare-.. '

Tovarăși ca Miron Constantinescu, Cliivu Stoi
ca, Vaida Vasile, Ion Vințe alături de tceilalți 
'membri ai guv. vor face - suntem siguri cu cinste 
față marilor sarcini care i așteaptă pentru îm
bunătățirea traiului celor ce muncesc dela orașe 
și sate pentru ridicarea nivelului de viața lai po
porului nostruU • ' ' y J

Deaceea massele populare care la 28 Martie a» 
c. și-au dat votul și încrederea forțelor democra
tice grupate în ■ -Frontul Dlcmocrației Populare 
se pot mândri cu aleșii lor, cari numai în câ
teva zile de muncă au reușit să Înfăptuiască o 
operă istorică — votarea Constituției, au încre
dințat Prezidiul și ministerele unor oameni îircer- 
cați, vrednici și hotărîți de a duce' înainte carul 
'țării noastre spre progres și bună stare. I
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Pe 3 LUNI lai 350 oltori pl ln«ițAtari WO lai

Brigadierii hunedoreni 
au început munca pe șantierul național 
Gh. GHEORGHIU DEJ
In prima zi de muncă s’a

dela Bumbești-Livezeni
depășit norma cu 100%

Am ajuns la l.ivezcni, D i 
pă o destul de lungâ aștep
tare, care ni ,*se parca in 
tenninabilă, iată ne în trenul 
de lucru ce ne va duce spre 
locul unde trebue sa mun 
ciin noi brigadierii hunedo 
reni. pitesc pe fețele tu 
turor o marc mulțumire dar 
și o marc nerăbdare in ace 
lași timp. Nerăbdarea <lc a 
începe lucrul 
rând.

cât mai cu

munca
fost scurt și

începe
Drumul a 
zece minute dc-la pleca 
suntem gata să începem 
sfărâmăm și să rostogo

Ni se dau câteva instrui 
țiiini tcclmice de < atic in
ginerii și technii icni dc a 
colo și îndată se des'ănțuie. 
sgomolul munci) st ondat 
de cantinele noastre și h 
murmurul lini .

Mâini tinere și pulerni* -, 
se încleștează cu hotâriie p< 
coada Jopeților sau a eas 
matelor, învingând duritatea 
stâncilor prin lovituri \ i 31 
roase. Bolovani și stânci în
tregi se rostogoesc în adân

Noui cantități 
de mărfuri 
sosite din U R. S. S.

I.a Constanța au so 1 u 
Vaporul Kalmiut 501.176 kg 
bumbii brut pentru Ol 1 I 
venind din l R.bS, iar 
vaporul Kur>k,au so-it 
din I RSS 3712 kg.
I"' 1
< Jljciul
1 ului, 
pi-Ulru
kg. tuburi 
Sov rom 
kg- 
rom Lemn, 8.455 kg. 
gei , pentru RoMANlL.

Deaserneni, au 50-i' di. 
I’RSS ru vaporul Miliail 
Kutuzov, 41.000 kg. ta âă 
de fier.

< .i

tl>‘
UllV >

< am' i e aul<> pt-nlru
I iidnMrial al ( a a 1 l

11.240 kg. plug un
TRANSMAR 2.646 

de fier pentru
Transport, 3.975

strunguri pentru So ■ 
oxi -

în
re
să
golim stâncile.

(Continuare io pag. III a)
V. Stanciu coreip brig

Prin acțiunile gospodărești ale primăriei și munca voluntară a populației

Deva sunt în plinăRealizările edilitare ale orașului I 
desfășurare 

întregul popor în mun.a sa uriașa 
nifeotă vădit și în multiplele acțiuni 

eforturi susținute dc primăria orat

Spiritul constructiv care animă 
pentru reconstiucția țar.i, se ma 
gospodărești întreprinse și duse cu 
șului nostiu.

Aceste acțiuni începute dela ve 
rea orașului, au fost intensilicate în 
ca voluntara, ale căror roade sunt reflectate fidel de aspectul j c ca
re orașul îl îmbracă pe zi ce trece.

Realizări tililicatoaid
Una dintre cele mai remarcabile 

realizări care prin larga sa u i itate 
publică a îțuiplinit un vecliiu dezi
derat al orașului, este, construirea 
băii populare. La această realizare 
o contribuție simțitoare au adus o 
muncitorii ceferiști dela Simeria, 
care au reparat cazanele băii prin 
muncă voluntara precum și mese
riașii din Deva, care au efectuat tot 
voluntar diverse lucrări tehnice. Bai I 
este prevăzută cu duș, aburi, vane, 
și prețuri accesibile, care .permit! 
populației nevoiașe frecventarea ei.

S’a extins rețeaua de apă a ora
șului pc o lungime de 225 ni. și 
construit 1.70Q ffl. apaduct nou, fapt 
care a mărit simțitor capacitatea 
de aprovizionare cu apă a orașului. 
S’a asanat lacul săi at de sub cetate 
săpându-se un cana] de scurge . e ltirigj 
de 500 m. deaserneni s’a efectuat săpa 
rea canalului de Scurgere Bejauș 
Mureș, de acc-iaș lungime, jierte 
care s’au construit t ei poduri de 
lemn.

Parcul orașului dela poalele ce
tății a fost complect renovat și ama 
najat prin mun a voluntară a t.nerer 
tulul și a sindicatelor locale, care 
au curățit, sapa! și plantat cu ar
buști și plante ornamentale 
10.000 ni. p.

In fata băii populare, s’a 
najat un parc mic menit să 
recoritortare cetățenilor vizitatori, iar 
prin atelierul comunal a) primăriei 
s’au confecționat 44 banei noi des
tinate a oferi odihnă citadinilor.

O transformare și îmbunătățire ta-

nirea d lui Adrian Popa la conduce 
ultimele 1 uni prin acțiunile de muu

dicalâ i s’a adus aretic-i sporii', c a 
orașului, care prin lucrările efec
tuate in cadrul planului minimali 
al O.S.P.-ului a fost amenajată și 

a ro
ia viața sportivă

ridicata la îndeplinirea reală 
lului ce-i 
a orașului.

revine

Lucrări in curs
lucrează intens Ia

cca.

anie- 
ofere

beton armat, repararea și asiaitâ- 
rea străzilor, O. losif, calea Ho 
ria, 23 August, șl alțe străzi a 
căror suprafață totatiziazâ -itJOO mp, 

in planul de luciu întocmit de 
primărie pe anul 1948 1919, ■ in
trat in vigoare dela 1 A| r,l e a. c., 
— sunt prevăzute o scrie c'e iu rări 
edilitare menite să contribi e la rea
lizarea planului de sistematizare a 
orașului, plan care își propune ca 
in timp de câțiva ani, să ridice ora
șul Deva la nivelul urbanistic pe 
care il reclamă poziția sa de capi
tală a județului.

Este doar

Actualmente se 
terminarea drumului Efeta liarău, paț 
i alei cu lucrările canalului din str. 
Gh. Lazăr și aprovizionarea eu ma
terialele nece.are pentru renovarea și 
modernizarea străzii Lc-iiin, care va, 
fi pavată cu piatră calup și ale cărei 
trotuare vor fi lărgite și asfaltate.

Deaseinenea • se continuă lucrări
le pentru extinderea rețelii de apă,- 
prin introducerea ei in 
Vodă iar pilit muncă 
definitivează lucrările 
scurgere dela hotarul

In cadrul lucrărilor 
najarea și înfrumusețarea parcului 
in prezent se repară pavilionul mu
zicii, se cimentează zidmile c'e spri 
țin ale aleelor principa'c și se 
podohește pariul cu plante 
corative și arbuști exoti.i.

Din prezentarea 
iilor edilitaie -i 

.planul de viitor al j li.iiăiiei se des
prind temeiui- grija pe care condu
cerea orașului, — susținută efectiv 
de organizafile democratice
— o arc pentru desvoltarea și mo.

Gh.

un început
sumară a realiza
telor prevăzute In

inovații și inovatori

Voina Vasile la mașina sa de
localo

Pleșu

Continare in pag. II a

Cont îiuând prezentarea a 
celor care prin inovații și 
aduceri de noui metode în 
muncă, contribue sinii îtor

strada Cuza 
voluntară so 
canalului de 
orașului, 
pentru ame-

im- 
de-

Planuri pentru viitor
priPrintre planurile imediate ale 

măriei este inclusă construirea unei 
fântâni arteziene iu parcul orașu
lui, amenajarea terenului de tenis, 
amenajarea și niodernizaarea arenij 
sportive, înlocuirea podului de lemn 
dela Sântulialin prin uu altul de

Vrem să reducem prețul de cost 
âl mărfurilor și a produselor astfel ca 
salariile să poate acoperi în întregime 

necesitățile
a declarat tov. Luca Vasile Ministrul Finanțelor

Bucureștj 11 Agcrpres, -— Școala 
de controlori fiscali ai Ministerului 
de finanțe și-a încheiat Luni 12 
Aprilie 1948, cursurile urnia'e de 
prima serie de 1C0 de e’evi.

Cu această ocazie a avut loc so- 
solemnitatea premie i nouili r centro 
lori fiscali cari s’au evidențiat la 
examene.

Luând cuvântul — in aclamații

le întregii asistențe - tov Va-ile Lu- 
ca ministrul finanțelor, a fă-ut mai 
întâi o largă expunere privind reali 
zarea sarcinilor bugetului în exei i- 
țiul financiar ce a expirat la 1 
Aprilie.

In numai 5 linii de activitate —, 
a spus to\. Vasile Luca - noua 
conducere a Minisfeiuui I incn'cloi-

(Continuare in pagina III a)

lucru controlându-șl dispozitivul,*

la mărirea producției i pro 
ductivității muncii, condi - 
țic principală pentru ridica 
rea nivelului de viață al i 
lor ce muncesc, prezentăm 
astăzi pe iov. Voina 
sile, frezor la secția ■ 
Uzinelor C. M. <

Tov. Voina a 
construiască un 
cu ajutorul căruia 
tal la mașina de frezat — 
a reușit să reducă timpul 
de frazare al bacurilor pe: 
tru mașinile universale de 
găurit cu 500 la sută.

Dt asemenea prin executa
ta frezărici cu acest cl'spo- 

zitiv, se simpljl'ică și lucru, 
iile ne mai fiind nevoie de 
șlefuit plan, care necesita 

I mult timp pe pietre d-, poli- 
I zor.

• Va
501 a 

C, Cugir, 
reușit să 
dispozitiv 

1 — mou-
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ZORI NO!

Un spectacol dat de oameni din popor pentru popor

Cântecul nimicii
1 i uiislomiai i u lui ,,/oii No." iu 

«otiilian ți ;i|':uiui regulata a „l‘a 
ginci Chltmal-", jir achit posibilitate 
să ne ocupam mai ofilit Ul probleme 
artistice i culturale, sa scoatem in 
cviduiții pe acest teren, o serie Ic 
Hiaiiiii-siai i pozitivi din ju.le ul nos 
tiu și sîi combatem tendințele ,,ar 
tlilicc" și ,,culturale" ale iliișim 
nulul. Sa aridain ia il cauld sil in 
llucnțezc in mod negativ ți In a- 
cest domeniu dezvoltarea noastră, 
»â descompună clanul nostiu 'e lup 
tă prin neutralizarea mei nea tiv 
legitimi împot.ii a c vploatalorilor.

A trebuit sa combatem nu numai 
dușmanii noștri desclriți, dar și de
vierile de|a linia justă de apă 
rare prin artă a iutere-e'or popii 
/□re a prietenilor noștri, tare -.1; to 
rită lipsei di eapeiiența, esp i a 
bilă, ciuleau uneori sub i nfluenje 
dușmănoase.

Este tinse ca supunând unei cri 
tici necruțătoare, aita decadentă a 
dușmanului de clasă, sa grăbim pro 
cesul de clarificaie al publicului nos 
tm, mobili/ându I in jurul manifes
tărilor artei progresiste, realitate 
verificată la venirea iu orașul nos
tru a Ansamblului Artistic al < on 
federație Generale a Mumii.

Acest eveniment iiiltu al de o deo
sebită importanță a lovit in piin 
puținii dar încăpâținații adeptei ai 
îinbătrâilitei pseudoarte burgheze.

Dela prima apariție a cuceiit dra 
gostea fierbinte, admirația unani 
jmâ a publicului și a iove.it ni | ute, 
re de netăgăduit indiscutabila su e 
rioritate a aitei realiste.

CÂNTECUL MUNCII! lată arta 
care o vrem! Aria in care fiecare 
amănunt, fiecare petec ce lumină, 
costum, gest, mimică, decor; sau 
fiecare cuvânt, este țâșnit din nă 
znințele poporului.

Locul personagiilor heale, de o 
peretă a pseudoartei este cucerit 
de figuri vii, reale, care trăesc, se 
chinuesc, iubesc, urase ți se bucură 
pe scenă in fața publicului,

Bucăți de viață, rupte din viața 
noastră. Țărani lipsiți de ori e sti 
lizare sau exagerare, parcă ar fi 
făcut o mică escapadă din drumul 
lor, când viu în orașul nostru, în 
târgul săptămânal de fiecare Miei 
curi, pe scenă, în fața ochilor noș
tri, pentru a arăta (reculul lor chi
nuit, prezentul lor plin de elan 
de. luptă și toată încrederea lor in 
viitorul lor fericit, în Republica Po 
pulara Română.

Muncitori pe care parcă o mână 
uriașă i-ar fi ridicat din mijlocul 
unui „șut" din Petroșani, dela uzi 
nele de fiei Călan sau I.M.S.-Hu 
nedoara și transpuși pe- scena di i 
Deva |>entrii a ne înfățișa truda 
/or grea, dar nu lipsită de satis 
facții, lupta pentru mărirea produc 
ției, pentru a creia o țară liberă 
și fericită.

Dcce este posibilă atâta realitate 
vie, combativă și mobilizatoare, în 
arta acestui ansamblu? Pentrucă in- 
terpreții sunt fiii cei mai reprezen 
tativi ai poporului, după cum se 
spune în prolog, adunați din toate 
colțurile țării. Ei pe scenă continuă 
viața de fabrică, ogoare, /atelier, 
sau birou, lupta împotriva tracțiunii, 
pentru pace și progres.

De unde vine superioritatea atât 
de covârșitoare a acestei arte realis
te, față de cea decadentă burgheză? 
Pentru că ea este impregnată nu 
numai de un necruțător țpirit cri
tic față de societatea bazată pe ex
ploatarea omului de către om, dar 
și de un spirit autocritic tot atât de 
necruțător față de propriile greșeli 
ceeace face ca fiecare amănunt ar
tistic, să fie temeinic studiat și 
in permanență îrrtbuiiătățit.

Arta realistă este superioară pse 
îudo artei claselor asupritoare, pen. 

buca «ți a ila-ci nun ito.-ire, la ha 
za i ari ia sta metoda analitică i 
științei marxiste leniiii te. DAR nu 
mimai iurajul critic ți ano illi ci și 
sinceritatea ți iubirea fierbi, te de 
om, carai ti rizca/.i aceasta arta

Cântecul Muncii, sau Cântecul 
Nicovalei, cit ilc ilinamie, cât <L 
armonios ți ritini', exprimă el avântul 
muncitorimii, solidaritatea oameni 
lor mumii iu lauriria unei feri Ițe 
sorți comune, relațiile simple și cu 
late între tovărășii -i tovarășele 
de lupta

lealiul vecin, lealiul nou tiu 
alt labloii, ni câta ironie n-tura 
toare, cu cât dispreț ju-tiiical -e de 
masul lipsa izbitoare de conținut, 
I i’ivolitatca șl dcstrăl alai ea țs udo 
artei burghezi', i arc din când în 
lâm.l pătrunde in ma liicst uile noas 
tre pe ușa din dos .1 care datorit i 
vigilenței oamenilor mun ii, este iz 
gomla de arta realista, singura -u 
lai'iu ini a.lâiui in ț o or.

Iieprczenlația culminează nib' -■ 
bleu alcgoiic intitulat „O pagina 

de sânge și de luptă a istoriei" 
care reiițiș e înfr’adcvăr să redea .of 
sbuciuniiil. toate frământările, toi 
chinul, țoale durerile, țoale ororile, 
tot oceanul de sânge vărsat, care 
i iracleri.' .za a-castă ip.ocă istori-

Noua orientare în plastica noastră
Se afirmă, mereu iu mai ținu tă 

puteri-, în manifestările oamenilor
! artei de toate categoriile, entuziasta 
l lor adeziune la marea și adevărata 

lor misiune, aceia de a rămâne in
separabil legați de popor și 
de a reflecta în operele lor omul 
uou, creatorul unei vieți mai bune 
pentru toți și admirabilul s.iu o- 
fort constructiv.

i Afectată într’un trecut nu prea 
îndepărtat, s opurilor diversioni.te,’

! ale unei burghezii iu stadiu vă
dit de descompunere, și depra 
,vării unui număr restrâns de „ini 
țiați’’ adepți ai modernismului de
cadent, sprijinită numai de snobis
mul și lipsa de gust a clasei do 
minante, plastica noastră rămânea 
izolată de realitate, ignorată toc
mai prin lijvsa oricăror afinități cu 
marea masă. Orice încercări, ră

■ mase chiar la început, de a reogl n- i 
realitatea, erau furios respinse de

, un anume public, deprins să ac 
1 cepte orice fantezie a geniului facil, 

iresponsabil elaborată în izoiarea de
■ fildeș a atelierului, cu abandonarea 

oricărui simț critic sau autocrit>.‘
Nu este mai puțin adevărat că 

>» i-er peste trei ani de mari pre 
j faceri structurale ale societății noas

tre, abia scurși, odaia cu însufle
țirea masselor și angajarea între 
gului popor in opera de reconstruc
ție, nouile realități se fac mereu 
mai mult și din ce în ce maicLar 
simțite, în preocupările oamenilor 
artei- . ..J-

După exemplul altor categorii de 
slujitori ai artei și însuflețiți de 
mărețul elan de muncă al clasei 
muncitoare, artiștii plastici denunță- 
caracterul de clasă al forntalismu 
lui ahstracționist, demascând cubis
mul, impresionismul și alte practl.i 
ale decadentismului burghez, culti
vând cu însuflețire temele unui rea
lism critic. ț>

Astfel, odată cu clarificările 1? 
deologice realizate în alte compar
timente ale activității creatorilor de 
artă, artiștii plastici și-au precizat 
poziția lor față de trecut, anali
zând problemele lor de viață odată 
cu perspectivele de viitor.

In legătură cu aceasta din ur
mă, expoziția grupului plastic „Fia 
căra’’ abia deschisă, va fi fără m 

ca, cea mai tragica din câte a iu 
uosiut vreodată omenirea. FI de 
mască pe imperialiștii in al căror 
creer .rimlital a germinat idila ir 
lui ina mare n-.l a iu al tuturor vie 
muiiloi, cunoscut stih numele al 
doilea război mondial. Mai mult, 
tabloul arată ca aceste forțe pro 
voealoare, piegătesc și un al trc.le.t 
măcel mondial, dar avertizează po 
poarele sa nu se teama, clir să e 
ferea .a, asigiuândii’e ca for,e:c pa
lii sunt lUiconiparabi) mal puter 
uite ia cele ale războiului.

lată tematica, mijloacele ți mo-’ 
dul de exprimare, al ariei realiste, 
rupte d n \ a .i poț oaie'or ți prezen
tate poporului Spectator și partal 
al lupi i, ca un îndreptar,

ffeaccia arta realistă e.-te legata 
de uia-si, dea cia ea a cucerit deo 
dată și publicul orașului no-tiu.

Noi iintein convin,! că acest an 
saniblu artiștii va urca tot mai su
in drumul iriumfal pe care a por 
nit. |i iii am «a obțină victoria 
deplină a-upia ț mrejelor nnnltcs 
lari ale pseudoartei burgheze, asi 
gurânclu I iâ totdeauna va fi Ține 
primit de camenii muncii din ju 
dețul nostru.

Genad Eugen

doială o puternica afirmare a iiouci 
orientări in pla.-ti.a noa tra, poslbi 
litatca unei ample ve i i ari a dru
mului străbătut și contactul nemij
locit cu prîmelc rezultate obț nute 
prin însușirea noului crez realist.

Pentru o justă însușire a «îoțiu 
nei de realism acceptat în plastica 
nouă, socoțim potrivit să facem cu- 
no6cute cetitorilor noștri declarațiile 
tov. M. țț. Maxy cu prilejul ini
țierii expoziției de care scriam maî 
sus . Trebue să ne apropiem de 
viață șl s’o elino ș e,n„ desbărațt 
de tehnicele vechi, înarmați cu acea 
armă sigură, de explorare a reali
tății, care este marxismul. Realis 
mul nu e o formulă ii un drum de 
apropiere spre noile aspe.te ale vie 
ții. Acestea nu vor fi surprinse deo 
dată. Vor trebui sa fie Înlăturate 
încă multe obslacole ca să ajun
gem la deplina cristalizare a nonei 
arte’’. j

Desigur unul din obstacole esta 
just sesizat de tov. I’erahim, ca pro 
dus al unei individualități excesive, 
acea prețioasă grijă de a rămâne 
original, eșit din comun cu alte 
cuvinto, chiar cu riscul de a înde 
părfa realitatea, deii chiar în dauna 
realizării artistice. (

Pentru obiectivele luminoa e alo 
artei noui, artistul plastic cu conș
tiință de Luptător brigadier, va a 
dopta un stil, clar și direct, singurul

Comemorarea lui Gorki
Duminică 11 Aprilie a. c., 

a avut loc în sala festivă a 
Liceului Comercial, în fața 
unei numeroase asistențe, 
comemorarea a 8o de ani de 
la nașterea marelui scriitor 
Maxim Gorki.

Prietenul adv. Petriu Ma 
nașe, într’o amplă și bine 
pregătită conferință, a scos 
în evidență importanța co 
vârșitoare a operei literare 
a acestui neîntrecut maestru

Caracteristicile a două culturi
de V. Kemenov

l'ai-<lela pe care V. Ke>ne 
nov o faci- în iarle.1 sa„(.’>i- 
racleiisiu ilc a (buia cuburi" 
intre arta burgheza decăzu
tă și arta nouă sovietica, ne 
pune in față ȘÎ gradul de in 
(prioritate în care se află 
artistul in țările - capitali -te.

Creatorii cp- iriimo- din <■ 
ceste țări nu sunt decât im 
pli salari.iți ai exploatatori 
lor, ei fiind < oinplec l rupă 
de tnasse ne producând <)-■ 
cât pentru un grup rC'trâns 
d< „inițiali’ . Aria lungii'- 
ză in gi neral după cum 
arata Kcim nov In lucrarea 

| sa si complace in rolul 
| de aitna iippotiiva oamc țt- 
| lor intim ii pe care. îi pre 

zintă ca niște roboți, ca pe 
niște simple anexe ale ma
șinii. In sculptura ca și m 
pictura omul în genera) <• 
sie coborit la anima''an, 
iar corpului omenesc i se 
dau cele mai grotești tornn.. 
Tendința aceste' ,.arl‘- pu

limbaj prin are aita *-a va comuni 
<a niaiii emoțiile -au convingerile 
propriii lui expciiențe, deopotrivă 
lrăit.1 de artist ți anonimii săi co 
rcspoiiilenți din sânul popoilLui muu 
citor. «

Este fără îndoiala un efort ccm 
știent acceptat și presupunând un 
proces autocritic legat de eliminarea 
tarelor așa zise moderniste, lipsite 
de posibilitatea oricărei ancorări in 
rea], pentru desăvârșirea unei arte 
auteniice inspirată din viața oniifui 
și admirabila lui luptă pentru eli 
berare și buna stare, surse uni.e 
putând să i acorde pre-tigiul avant- 
gardismului.

Pornita pe un drum nou, plastica 
româneasca își va îpsuși desigur 
expresia viguroasa a omului legat 
de munca sa creatoare, apropiin 
du și și fixând in temele ei aspec
tele acelei vieți însuflețită de firesc 
optimism și încredere in viitorul, ca 
re se ridică sub ochii noștri, din 
munca neprecupețita si lupta între
gului nostru popor muncitor.

Pe acest drmn plastica va de 
veni alături de celelalte cuceriri un 
bun al întregului popor, o noui ar- 
mă in lupta sa măreață împotriva 
obscurantismului și a decadentismu
lui burghez, pentru cucerirea acelei 
lumi de bună stare și continuu pro 
gregs. ...I

Miitail Mihuțescu ..

al scrisului întemeietorul rea 
lismului socialist-

. Nîcu Sbuchea

Calfă de croitor 
lucrător bun, bucăți mări 
angajez imediat permanent 

EPERIEȘI COLOMAN, Hațeg.

Umplem butelii de

Aragaz ț&S 

re" este acea de a sul>c-,tima 
pe (ei ce muncesc, de a : 
pune intro stare de inferio
ritate, de le lua ț>usibilități!e 
de i ulturidizai e și așa fr» ir 
te reduse.

Arta burgheză condusă du 
pa asemenea prin' ip i e 
Lils.t, lipsita de orice rea 
lisni, artistul e lipsit de pet 
Miifalit.rt' jar lui rarile sa'- 
sunt na-’.cub* ntuaite <1 n<,- 
t.i pe'ili'.i a artei Ltirghe 
ZI- c-te l a'a't'-llll « : de ițiaY 
Li, ca este comei. i.dizată . a 
orice (ibiei t care pre zinț i o 
valoare de schimb.

l.a  «ipnziție < ti creaț il> 
„artistice ale so< i< lății ra 
pitalistc, Ketnenov pun- 
urma artă, in <aie oamen-i 
muncii și in general c;nui 
e ridp at 'a adevarata im 
valoare, o aita pur reali ta, 
fidelă a vieții din car- ■ 
ste inspirata, in acest bl 
lăcându-se <> demarcație pie 
< isa intre noua și vcch- a 
artă, care sub diferite iia^e 
goale ca , irtă pentru arta ‘ 
sau „știința țx-ntru ■'tiinț.V 
nu ascunde de- ăt falșitatct, 
antirealismul și minciuna, 
din care autiștii burghezi și 
au creat un scop.

In societatea socialistă, ar 
tistul aparține poporului ți 
crează pentru popor și du
pă i tun arată Lenin, Revo 
luția soi idhstă nu numai -ă 
a dat posibilitate tuturor t* 
lentelor reale de a se mani
festa in condiții optime, <• 
berându le de condițiile pro 
zaicc impuse de societat'.. 
capitalista

In L. R. S, S. arta -.^te 
însuflețită de idei mărețe, 
de patriotism, de frăția hr 
ti-e jx)i>oare, de umanism iu 
general, fără a fi îmbrăcata 
în lozinci și forme falșe șt 
desvoltându se pe calea zva 
lismului socialist.

Arta sovietică e o artă 
înălțătoare și după cum a 
firmă partizanii francezi n 
cadrați in mișcarea de re
zistență, numai filmele sovie 
tice le-au putut susține un 
moral ridicat în timpul celor 
mai grele momente.

Artiștii sovietci opun ar 
lei burgheze putrezite, prin 
cipiile de partid care oglin 
dese realele idei progresi 
ste, ii opun umanismul so 
vietic din care se desprinde 
dragostea și solidaritatea cu 
cei ce lupta contra exploata 
Ții, în general sentimente în 
alto față de „om".

Cartea lui V. Kemenov — 
„t Caracteristicile a douâ cui 
luri" — este un act de acu 
zare adus capitalismu'ui ca 
re mutilează spiritul și di 
struge demnitatea d» om, 
ne arată capitalismul în 
plină decădere și descompu 
nere, caracteristică ce -c 
manifestă și în producțiile 
lui culturale

Oh. Constantin '

iove.it


ZORI NOI I

Comitetul Executiv al C. G. M. 
felicită pe muncitorii, tehnicienii, inginerii și 
funcționarii din industria siderurgică pentru 

realizările în producție
Telegramele trimise salariaților uzinelor 1. M, S. Hunedoara și Călan

Importante măsuri pentru mărirea 
producției de aur

„Câștigarea întrecerii de 
către salariații Uzinelor 

Hunedoara, este cu atât mai 
Importantă, cu cât ea se 

produce într’o uzină ce 
aparține industriei de Stat, 
întărind și lărgind astfel 
posibilii idile acestui sec
tor".

Câtr<
Salariații Uzinelor l.M.S, 

lluncdoa.a
Dragi tovarăși
Confederația Generală a 

Muncii, luând cunoștință de 
rezultatul întrecerii în pro 
ducție, în siderurgie, pe Ia 
nuarie ■ Martie 1948, care 
stitucază în frunte pe sal?- 
riații dela 1. M. S, Hunedoa 
ra, vă transmite cele mai 
călduroase felicitări pentru 
rezultatele obținute.

Succesele voastre se da- 
toresc colaborării strânse 
dintre toți muncitorii, tech- 
nicienii și funcționarii de 
toate categoriile, conștiinței 
voastre crescânde, nouilor 
metode de muncă, introduse 
de voi și devotamentului 
pentru regimul de democra 
ție populară. .

Câștigarea întrecerii de 
către salariații Uzinelor Hu 
nedoara este cu atât mai 
importantă, cu cât ea se pro 
duce într’o uzină ce apar
ține industriei de Stat, întă 
rind și lărgind astfel posibi
litățile acestui sector.

Suntem convinși că fru 
moașele voastre realizări 
vor constitui un imbold și 
mai mare în etapele viitoa
re de luptă și muncă, pentru 
ridicarea producției, a pro
ductivității muncii, consoli
darea economică a Statului 
nostru și pentru bunăstarea 
tuturor celor ce muncesc, în 
Republica Populară Româ
nă.

Trăiască muncitorii, tech 
■tcienii și funcționarii dela
I. M. S, Hunedoara,

Comitetul Executiv al I 
Confederației Generale a Muncit 

Către
Salariații Uzinelor

Călan
Stimați tovarăși,
Comitetul Executiv al C. 

G. M. luând cunoștință de 
rezultatul întreoerilor în pro

Realizările edilitare 
ale orașului Deva

I (Urmare din pag. I-aJ

demizarea rapida a orașului nos
tru, a cărui nivel sub acest aspect 
a suferit o totală stagnare sub re 
gimurile reacționare ale trecutului.

Dar înfăptuirile de mai sus sunt 
numai începutul promițător, care ne 
indică semne de bun augur pentru 
munca constructivă de mă.ne, con
sacrată ridicării și consolidării ti
nerii noastre republici, — chezășia 
creerii unui nivel superior de viață 
oentru poporul muncitor.

Gh, Pleșu 

ducție pe lunile Ianuarie — 
Martie 1948, în industria si 
dcrtirgică, constată cu tfepli 
nă satisfacție munca depusă 
de voi pentru îndepinirea 
programelor do producție

Aceasta dovedește că mun 
citorii, technh ienii șj fu.ic 
ționarii acestei uzine, în - 
țeleg să depună tot efortul 
pentru îmbunătățirea con -

Munca voluntară de reconstrucție 
la Hațeg

In ultimul timp, văzând 
pilduitoarele (exemple de 
muncă voluntară, date de 
tineretul din toate colțurile 
Ropublicei noastre, organi
zațiile de massă din orașul 
nostru au pornit la o vastă 
muncă de reconstrucție- A- 
stfel, în una din Duminecile 
trecute, utemiștii, -jorgamz 1 
ției locale ifi desfundat în 
strada Cimitirului 400 m. dr 
șanț și au nivelat drumul. 
La această acțiune s’a a 
lăturat și un grup de 40 
membrii ai C. D. E, Ținem 
să subliniem faptul că li
nii dintre membrii Comite ■ 
tului Democrat Evreesc, de
și au o vârstă destul'de îna
intată au muncit totuși cot 
la cot, cu tinerii, dând ast
fel dovadă că înțeleg marea

Declarațiile tov.
(Urmare din pag. I-a)'

nepiecupețind nici un efort a teu- 
șit să facă o marc cotitură Î11 ceea 
ce pivește finanțele țării. Datori
tă acestei cotituri, leul nostru a pu
tut deveni în scurt timp o monedă 
puternică care desclude perspective 
largi prosperității poporului nostru.. 
Treptat — a spus tov. V. Luca — 
vom rezolva și celelalte sarcini în
tre cari se tnumără și sporirea pu
terii de cumpărare a salariilor. E 
o mare sarcină în fața noastră și 
a întregului popor de a reduce pre- 
țid de cost al produselor și a măr
furilor astfel ca salariile să poată 
acoperi în întregime necesitățile. | 

Trecând la obiectivele imediate a 
Ministerului de Finanțe, tov V. Lu a 
a expus pe larg directivele de urmat 
de funcționarii Ministerului de Fi
nanțe în scopul realizăr i cchi.ibrului 
bugetar. O politică fiscală bună — 
a precizat tov. V. Luca — trebue să

Cu adâncă părere de rău, 
Sindicatul I. M. S, Iluner 
doara și org. P. M, R, anun 
ță încetarea din viață a tov. 
Budău Rusalin, căzut în 
câmpul muncii, în urma u 
nui accident, în ziua de 8 
Aprilie a. c.

Tov. Budău Rusalin a 
fost unul dintre muncitorii 
de frunte ai Uzinelor I. M. 
S. Hunedoara, moartea ne 
cruțătoare răpindu-1 în pli 
nă tinerețe — la vârsta le 
27 ani, în urma lui rămâ
nând soția și o fetiță nu
mai de trei săptămâni.

dițiilor de trai ale celor cc 
muncesc*.

Comitetul Executiv C- G 
M1. vă aduce pe această -;t 
le mulțumirile sale și vă în
deamnă să perseverați cu și 
mai marc clan pentru a în
registra rezultate din ce în 
ce mai bune. f

Comitetul Executiv al
Confederației Generale a Mumii

importanță a muncii de ve 
construcție.

In altă Duminecă, 50 de 
utemiști au luat parte la cu
rățirea pomilor de pe sos', 
națională^

In după amiezile zilelor de 
8 și 9 Aprilie, un număr <lc 
circa 30 membre ale Ui F. 
D. R. au curățat și amein 
jat parcul comunal din lo
calitate.

N. Sbuchea

Un lot de Z50 copii greci
a sosit la

Poporul grec care se afla 
în luptă crâncenă cu hoar 
dele fasciste, unelte ale im

Vasile Luca
urmărească cu atenție și jn niod 
permanent realitatea economică ast
fel ca să se știe dinainte de unde 
trebuesc strânse sau slăbite frânele 
impunerilor. In misiunea sa, func
ționarul fiscal, trebue să fie nu nu
mai un tehnician ci și un om politic 
astfel încât sa poată fi întotdeauna 
vigilent la apărarea intere e'or popo
rului său.

Pentru acest motiv, am dat o ma 
cale no’, cu oameni care să înțelea
gă precis și just nu numai ine 
g ăprecis și jusf nu numai me 
seria lor ci și rolul lor special. A- 
cum poporul privește cu încrede
re organele fiscale fiindcă știe că 
la Ministerul Finanțelor nu mai stau 
un mănunchi de jefuitori ci oa 

meni din popor care știu să apere 
interesele țjiasselor largi populare, 
a încheiat tov. V. Luca.

In baza adresei Comitctu 
lui Central Nr. 40 din 1948 
și a Art. 9 din Regulamen 
tul pentru Funcționarea, Des 
părțămintelor Asociațiunii, 
convocăm Adunarea Gene 
rală Ordinară pe ziua de 18 
Aprilie 1948 orele 17, în 
sala de Conferințe a Socie 
cietății „ARLUS" fost Cer 
cui Civil Militar, (parter), cu 
următoarea ordine de zi:

1. înscriere de noui mem 
bri.

2. Alegerea noului Comi
tet de conduoere al Despăr
țământului Central județean Deva

la minele Soc.
La începutul lunci cit. a 

avut loc la Soc. Mit a ui.i 
Brad, o ședință de colabo 
rare între reprezentanții di 
recțiunii.ai Uniunii Miniere 
ai sindicatului. Au particj- 
pat și technicienii icxploată 
riloi< j

Pentru a se reduce cât 
mai mult timpul mort, /a 
hotărît, ca să se formeze e- 
chipe, pentru deschiderea u- 
șilor la orizonturile prin i 
pale de acces, înainte de a 
intra muncitorii în mină, în 
așa fel încât când sosesc 
muncitorii, ușile principale 
să fie controlate și deschisei.

I11 ceeacc privește trans 
portul cu trenul ,at esta sdva 
face în ordinea în care 
fiecare muncitor trebue să 
ajungă la locul său de mun 
că. Șefii de echipa sunt obli

Distribuirea cartelelor pe puncte 
pentru îmbrăcăminte este în curs
La Oficiul Economic Ju 

dețcan-Hunedoara, distribui 
rea cartelelor pe puni te pen

noi în județ
perialismului american și 
englez, luptători care își 
dau viața în războiul pentru 
pace și democrație, și-au tri 
mis în țara noastră copiii 
din fața gloanțelor fasciste, 
încrezători că România, ța
ra unde domnește democra
ta și libertatea, va da o în
grijire părintească) odraseîor 
lor).

La noi în județ a sosit 
un număr de 250 copiii e 
leni între vârsta de 8 lum 
și 14 ani care au fost pla
sați la Băile Vața. i ț

U. F. D-, R, ajuahimediat 
toate măsurile pentruca ace 
ști copiii să fie primiți ișf ca
sați în condițiile cele uri 
bune. (

Brigadierii hunedoreni
au început munca pe șantierul

(Urmare din pag. J -a)

ca vale a jiului.
Nici nu știm când s’a fă 

cut ora 11 și e anunțată gu 
starea. Acum glumele și râ
sul se deslănțue în voe dar 
pentru scurt timp; ne am Iu 
at angajamentul să purtam 
cu cinste steagul brigăzii hu 
nedorene și de acea fiecare 
vrea să înceapă cât mai re 
pede lucrul. Un brigadier 
își îndeplinește totdeauna 
promisiunile.

Din prima zi am depășit 
norma cu 1001/.

Trudiți dar fericiți, după 
„șut" ne întoarcem obosiți 
la barăci: se cunoaște că 
ne-am, făcut datoria. De a 
ceea odihna ne este pe de

„Mica” Brad 
gați a repartiza la lu< ru pe 
muncitori imediat ce au o- 
sit astfel ca fiecare om 
din echipă să fie ocupat tot 
timpul cu muncă produeti 
vă.

Deoarece s'a constatat că 
producția este stânjenită în 
unele locuri din cauza lip
sei de materiale, nouile ho 
tăriri prevăd ca la fiecare 
sfârșit de schimb, șeful e 
chipei va prezenta superio
rului său o listă de mate
riale necesare pentru scliirn 
bul următor.

Am enumerat numai câ 
te va hotăriri luate, care du 
se la bun sfârșit vor permi 
te cu siguranță mărirea pro
ducției și a productivității 
muncii în minele aurifere 
din Munții Apuseni.

tru îmbrăcăminte pe perioa 
da 1 Aprilie 1948 — 1 V 
prile 1949 este în curg.

Cei cari nu și leau scos 
până în prezent sunt înștiin 
țați pe această cale sa se 
prezinte pentru a le ridicai.

Programul concursului 
„Pronosport11 Nr. 10 

Etapa 18 Aprilie
1. Libertatea — Dermata
2. Jiu — Unirea
3. C. F. R, C — Armata
4. Mediaș — Ciocanul
5. CFR B. — CFR T.
6. Distribuția — „U"
7. Rata — Ploesti
8. Austria — Elveția
9. Dinamo — Partizan
10. Șoimii CFR — Griviyi 

CFR
11. Soțvay — Phoenix
i24 Călărași — Tesătorîe»
A. Textila Sf. Gh’. — CFR

Târgoviște
B. CFR Buzău — DesroM- 

rea
C. CFR S. Mare — Ind.

Sârmei
D. Gloria — Politehnica. T

național Gh. GHEORGHIU DEJ 
plin meritată. Intr’un coif 
al cabanei se calculează re 
zutlatul muncii. S’a depășit 
norma cu ioo la sută.

La auzirea acestui frumos 
rezultat un val nestăpânit 
de entuziasm ne-a cuprins 
pe toți. •

Din sutele de piepturi iz 
bucnesc lozinci;

Trăiască Republica Popu
lară Română

sau
Noi muncim și construim 
Republica s’o întărim.
A fost prima noastră zi 

pe șantier, al cărei rezultat 
ne-a întărit credința că așa 
cum ne-am luat angajame i 
tul, vom fi printre fruntași, 
vom ști să ne facem datoria 
față de Patrie.

. . j 1. V. Stanei» coreap Mi



ZORI NOI

EVEHIMEHTELE ZILEK"^
Politica externă a Italiei 
trebue să se bazeze pe colaborarea loială cu toate popoarele 

și stabilirea de relații comerciale cu țările din Răsăritul Europei 
Frontul Democrat Popular respinge orice combinații care ar periclita 

independența și suveranitatea Italiei

'Cronica exlerna

Manevrele imperialiste
se lovesc pretutindeni de rezistența popoarelor

ROMA, 14. Frontul De 
mocrat Populai a lansat un 
manifesl-program asupra, po 
liticji externe italiene, care 
trebue să se bazeze pe cola
borarea loială cu loate po
poarele, stabilirea unei păci 
indivizibile și stabilirea de 
relațiuni comerciale cu ță
rile Europei Răsăritene, fă 
ră de care Italia este con 
damnată la o criză cronică.

In ceea ce privește țările 
v^rrri*, •« jr&pwi acorduri 
directe cu Jugoslavia și 
alte țări interesate pentru a 
stabilii relații solide de bu 
nă vecinătate și colaborare, 
economică între cele do G 
țări.

Italia are nevoe de opace 
permanentă pentru recon 
strucția sa internă— spune 
mai departe manifestul Fr. 
Democrat Popular respingând 
orice cotnbinaciuni care ar 
periclita independența și su 
veranitatea Italiei.

*

ROMA, 14. Pietro Neni, 
șeful partidului socialist ita 
lian, a rostit un important

Grăbirea unificării partidelor muncitorești 
din Ungaria

BUDAPESTA, 14. Par
tidul Unic Muncitoresc Ma
ghiar va fi realizat între 30 
Aprilie și 22 Mai, termen 
stabilit de comitetele centra 
le ale celor două partide 

^A?1) 38
Sindicaliștii din Marsilia au hotărît să orga

nizeze o manifestație de protest în ziua de 18 
Aprilie când de Gaulle urmează să țină o cu
vântare în acest oraș'.

•

Sub presiunea atitudinii hotărîte a Frontului 
Democrat Popular și a Confederației Generale 
a Muncii din Italia, ministrul de.interne Scelba 
a fost constrâns să permită reapariția manife
stului electoral al Frontului Democrat Populau.

♦
Ministrul de externe albanez Ismi Capo a a- 

Idresat un nou protest d-Iui Trygve Lie, i secreta
rul general al ONU, împotriva numeroaselor pro
vocări ale monarho-fasciștilor greci efectuate îm
potriva Albaniei între 31 Martie — 13 Apri
lie a. c. De repetate ori, trupele monarho^fasci- 
ste au deschis focul pe teritoriul albanez. In a- 
fară de aceasta, numeroase avioane necunoscute, 
au sburat din spre teritoriul grec, deasupra Alba
niei. ,

*
In Polonia se fac pregătiri pentru schimbul 

brigăzilor tinerești de muncă cu România, Ce
hoslovacia, Jugoslavia, Ungaria și Albania, care 
ivor participa activ în cursul acestei veri la lu
crările de refacere și reclădire a Poloniei. |.Bri- 

Jgazile vor fi compuse din câte 100 tineri și ti
nere, membrii ai organizațiilor tinerești.

discurs în care a condam
nat cu asprime amestecul 
Statelor Unite în viitoarele 
alegeri din Italia.

Imperialiștii (occidentali 
a spus cl-sa — creiază tot 
felul de probleme italiene c.1 
revizuirea tratatului de- pa 
ce și chestiunea Triestului

Regruparea torțelor democratice 
este în plin progres în Franța 
Declarațiile fruntașului comunist Jacques Duclos

PARIS. — Răspunzând în 
trebărilor ce i au fost adr: 
sate de un redactor al zia
rului CE SOIR, Jacques 
Duclos a făcut următoarele 
declarații:

Nici un francez care își 
merită numele nu se poate 
împiedica de a simți o ma
re îngrijorare pentru viito 
rul țării noastre- (Națiunea 
franceză este astăzi supusă 
voinței dolarului, sub rapor
tul economic, financiar, po
litic și diplomatic.

Această politică este con- 

din Ungaria. Această hotărî 
ră a fost cerută de1 interesele 
muncitorilor din întreaga ța 
ră, care vor ca unificarea să 
fie realizată cât mai grab
nic.

< u scopul de a influența a- 
legătorii italieni și de a aira 
ge Italia în „blocul orcide 1 
tal”.

Frontul Democrat (Popu
la nu va pf finite ca Ita ' 1 
să devină o bază aimperialis 
ir/ajui a încheiat Pietro 
N en i(.

tiară intereselor naționale 
«1 este însoțită de o campa
nie sălbatecă împotriva co
munismului- Firește, lucrul 
acesta este pe placul oame 
nilor lui Ptîtain, care con 
sideră pe luptătorii din mi 
șcarea de rezistență ca pe 
niște francezi oarecari, 
pe susținătorii politicii dela 
Vichy ca adevărați patrioți, 
Aceasta este și pe placul 
unor anumiți politicieni care 
nu au alt program decât an
ticomunismul.

Dar politica de divizare, 
dusă de conducătorii socia 
liștilor și ai mișcării republi 
cane populare cu aprobarea 
lui de Gaulle, face ca mulți 
francezi, care doresc altceva 
decât triumful reacțiunii, să 
reflecteze asupra situației, 
Mulți francezi se| conving 
treptat că anticomunismul e 
ste o manevră împotriva mi 
sselor populare. De aceea, 
regruparea forțelor patrio - 
tice este în plin progres în 
țara noastră. Fatrioții și de 
mocrații își dau seama că 
este nevoe de unitate pentru 
a se pune capăt politicii im 
puse Franței și pentru a 
tăia calea lui De Gaulle ca 
re este ajutat în mod cinic 
de guvernul lui Schuman, 
Moch și Mayer.

Desbaterile Marei
BUCUREȘTI, 14 (Radio) 

Marea Adunare .Naațională 
a ținut azi dim. ședința de 
lucru în prezența membri
lor Prezidiului în frunte cu 
prof. Dr. C, I, Parhon, pj 
bancă ministerială fiind de 
față tov. Ștefan Voitec, vi 
copreședinte al Consiliului 
de Miniștri-

După deschiderea ședin
ței, prezidată de prof. Petre 
Constantinescu-șlași, s’a dat 
citire sumarului lucrărilor 
de eri după care tovi Gh. 
Florescu a propus comisiu- 
nea pentru elaborarea proec 
tului de regulament al Ma 
rei Adunări Naționale.

lupta | o, oarelor țenLu li! tr
iate și pace trainica înregistrează' 
succese din ce în ce mai licitară 
toarc.

In Italia poporul muncilor, cu 
prețul unor mai i sacrificii, lupta 
să-și asigure im regim în care li
bertatea și rlieptalea să i aparț 11a. 
Dușmanii de peste hotare a! po
porului Italian i slugile lor din 
Italia se slrăduesc, întrebuințând mg 
ludele cele mai degradante, să îm
piedice lupta clasei muncitoare l 
a poporului italian pentru scutura
rea jugului imperialist.

I eroarea ele.toială Împotriva luț tt 
terilor democrați este iu continuă, 
creștere. In preajma alegerilor flo
tele engleze și americane vor fi 
trimise să facă mari manevre tac 
țice în ,apefe italiene. Imperialiștii 
cred că muncitorimea italiană -i în
tregul popor nu |e înțeleg planurile, 
întreaga lume democrată știu insă, 
că scopul acestor manevre este de 
a intimida populația din provinciile 
Italiei și in felul acesta de Ga-peri 
și partidul sau de fasciști, să poată 
exploata mai departe la adăpostul 
tunurilor de pe crucișătoarele an- 
glo americane, clasa muncitoare dii> 
peninsulă. Imperialiștilor nu le con 
vine o înfrângere ele toiala în lta- 
ila; acest fapt însemnând pentrul 
ei încă un pas înapoi.

•
Iu aceiași măsură și vizând ace- 

leaș scopuri, cercurile reacționaite 
din Londra și Washington își inten
sifică acțiunile intervenționiste ți in 
alte părți ale lumii.

Acum câteva zile, directorul sec 
țiunii Orientul Mijlociu din depar
tamentul de Stal american și mi
nistrul de externe turc Sadak, au 
sosit la Atena. ,

Bine înțeles că aceste două per
sonagii nu întreprind călătorii în 
Grecia numai, să admire iruinuse- 
țea monumentelor antice pe caic 
vechiul oraș le posedă din belșug. 
Ei s’au grăbit să vină la apelul 
disperat lansat de șefii monarho- 
fasciști Sophuliș și Tsaldaris, că, 1 
in Epir trupele generalului Mirkos 
zdrobind ofensiva monarlio-fasc inii
lor au trecut la contra ofensivă ob 
ținând mari succese.

Laptele de mai sus demască incă 
odata pe imperialiști ca pe adevarații 
susținători ai fascismului.

Cu ajutorul fasciștilor pe cari ei ii 
ascund și încurajează, imperialiști? 
intenționează sa stânjenească ■ i să 
distrugă acțiunea în continuă creștere 
a forțelor democrate din întreaga' 
lume. Pe bună dreptate Ellictl RoO 
sevelt afirmă că ceea ce apar în o- 
cliii tuturor naivilor drept planuri 
generoase de „ajutoare’’ de tip

Adunări Naționale
(Membrii Comisiei s’au 

strâns apoi în ședințe de 
lucru urmând ca după aine 
ză la orele 17 să se înceapă 
discuția generală a noului 
regulament!

Cinematograf I .PROGRESUL" 

ruleazk Încăpând de AZI 
grandioasa realizare a cinema

tografiei germane din zona 
aovleticft de ocupaț e

Criminalii printre noi
o pagină patetici din suferințele 
poporului german Împins de ne
bunia hitleiismnlul in ultimul mă
cel deslănțult de fiara fascistă 
împotriva popoarelor din URSS

Maifliall, iu luud uu simt d-.caț 
mauiiațiuni ciiuiiualc ,a i meu a.ând 
o noua dezvoltate a faLt ismu.u, 4 
poarta iu ele germenul lăzbcuului,

*
Chiar prin avele manifestări pe 

care imperialiștii le vor să aparaț 
fffl-vti și legale, ci nu fac altceva 
decât să se demaște mea odată în 
fața lumii intiegi. La NuciviiberjJ 
s’a judeiat, acum câteva zile pro- 
ccsul fostului tc-ld maie al Lut și 
al altor mareșali lutleriști, autori 
ai asasinării uliilor de partizani din 
tarile subjugate și a milioanelor du 
deportați din lagărele de c .termi
nare dela Ausclivitz, Maidauek te 
Sfidând cel mai elementar siu-ț du 
echitarc- și ascunși sub haina unei 
„Legalități inocente”, judecătorii a- 
mericani au dat criminalilor un ver 
dict de achitare, ca.ilicând odioasele 
acte suvârșite- de acest a ,,acte con 
forme cu dicțrtiil internațional”. I

Mărețele sacrificii ale aieloia cari 
și-au a parat patria, dreptul la viata. ■ 
și libertate, au lost desconsiderate 
in mod grosolan și diaboli' de 
reprezentanții acelei justiții varc și 
azi, în așa zisele democrații de tip 
Occidental, servesc slugarnic întc, 
reselor clasei exploatatoaic. S.ntin- 
ța judecătorilor americani r,u repre
zintă justa iuterprelaie a dreptului 
internațional. Ea nu este dexât un 
rușinos atentat împotriva țârii -l a 
securității popoarelor.

♦

|n timp ce in zona Sovietica den 
Germania se continuă cu succes o- 
pera de reconstrucție și democra, 
tizare, in timp ce marea apărătoare 
a păcii, . Uniunea Sovietica .i for 
țele democratice din restul țarilor, 
sprijină și se șoiidarizeaza <u lup
ta clasei muncitoaie germane, care 
dorește unitatea politica, economi
că și socială a Germaniei, in Bi-i 
zonia la Nuerenberg si pretutindeni 
imperiali;tii se solidarizează >u ri- 
minalii fasciști. |

Uaca la Nuerenberg, cei cart 'au 
lăudat că lupta împotriva regimu
lui de teroare a lui H.t’er, nu fa. 
decât să încuiajezc crimele odioase 
săvârșite de adepții lui, să nu ne 
mai mire faptul, că in Spania Ini 
Franco ncnumarad lu, t-dori pentru 

• libertatea po orului printre cari și 
frunta.nl conunist Fi nci;io Na-.at 
rro, sunt a^abrați mi.-v lc-ște de po
liția fascistă. Criminalii cari conduc 
astăzi destm le Spaniei v.d iu sen
tința dela Nuerenberg o dire 1ă În
curajare ce li se aduce. Masacrarea 
luptătorilor denioerați de tre a- 
genții lui Franco nu numai că nu 
împiedică lupta eroica a ponorului 
spaniol pentru drept.-te și liberta
te ci dimpotrivă, cla<a muncitoa
re din Spania franchistă î I strânge 
rândurile pc zi ce trece și iși le- 
leșie forțele în lupta pentru .auza 
ei dreaptă.

*

Manevrele acestor dușmani „i ț-a 
eii și înfrățirii între popoare-, sunt' 
încontinuu demascate și dejucate de 
acei cari luptă pentru o pa-.e trai
nică. Tratatul de prietenie colabo 
rare și asistență mutuală încheiat 
recent între L'niunea Sovietică șt 
Republica Finlandeză, este o nouă 
lovitură dată lagărului imperia'i-rtț 
și încă un pas înainte pe calea pro
gresului, pas făcut de conducătoa
rea luptei anti imperialiste Uniunea 
Sovietică.

Popoarele și clasa muncit, arc din 
/urnea Întreagă, primesc cu mare 
bucurie vestea încheierii acestui tra
tat, recunoscând și în acest act mă
reț, caracterul înțelept și profund 
democrat al politicii pe care o duce 
Uniunea Sovietică, conducatoa ei lupț 
tei pentru pace și înfrățire între 
popoare. Adrian Bossidl

Im- prinaria Județului Hunedoara, Dava 1948,

frunta.nl

