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Deschiderea sesiunii Adunării Deputaților

Mesajul Regal anunță
Reforma Justiției și revizuirea așezării impozitelor

Prietenia și colaborarea cu U.R.S.S.: baza politicii noastre exte ne

deputatul englez

Intr’un cadru solemn a avut loc în 
Oct a. c deschiderea sesiunel ordinare a

In incinta Camerii a luat loc membrii 
Curții de Casație, membri ai înaltului cler, 
ocupând loc ofițerii superiori, șefi ai oștirii

Intre alți invitați, se afla în incintă și 
Leslie Solley

Tribunele pline până la refuz, cuprindeau 
categoriile ținând să ia parte la solemnitate, iar in lojile din față 
se aflau membrii Corpului Diplomatic.

Intrarea membrilor guvernului, în fiunte cu dl Dr. Petru 
Groza, primul ministru și a dlui Mihail Sadoveanu, președinrele Ca
merii, în incinta Camerii a fost prilej de prelungite ovații, îndelung 
repetata prin care a fost salutată apariția înalților. demnitari.

La orele 11 secretarul general al Camerii, Al Petrovlcl pro
nunță tradiționala formulă: „Sosește M. S. Regele.*

Primit cu puternice aplauze, M S. Regele dă cetire următorului 
Mesaj Regal:

publicul de toate

MESAJUL REGAL —

©<eÎ ceanfiîSoȘS ele 4 
seevBiatȘe reparlazeale 
plaștlcr dan £fudefuB nesls'u

dimineața zilei de 15 
Adunării Deputaților 
Adunării, reprezentanții 
pe banca mlnisteria'â

rea aparatului judecătoresc de 
popor și prin introducerea în 
anumite coin1 lete de judecată a 
judecătorilor populari ale i.

Veți avea de examinat o se
rie de legi urmărind desvolta 
rea instrucțiunii publice prin r« 
ducerea neștiinței de carte și 
asigurarea unei temeinice edu
cații intelectuale și fizice a ti
neretului.

Vor fi supuse deliberării 
Domniilor Voastre măsurile me 
nite a așeza finanțele noastrq pu. 
blice $e baze sănătoase. ț

Va fi revizuită așezarea impo
zitelor pentru o mai dreapta re) 
partizare a sarcinilor fiscale ți 
asigurarea acoperirii integrale a 
nevoilor bugetare.

In cadrul acestei revizuiri se’ 
va asigura o mai bună ț,i maî 
scrupuloasă așezare a perceperii 
dărilor Gătre Stat cu el minarea 
hotărîtă a birocratismului și a 
abuzurilor.
Doam nrlrr și Drmnilcr Depilați

In vederea refacerii Țării și a 
ridicării bunei stări materiale a 
populației cât ți a desvoltării 
schimburilor cu țările străine.

kg. grâu, 5000 kg orz; Dobra 
10 000 kg g'âu ; Geosgtu 3,000 
kg. secară, 3000 kg orz ; Hațeg 
3000 kgr. secară ; Hunedoara 
5000 kg. grâu; 5000 secară, 2000 
kg orz; lila 10,000 kg grâu, 
5000 kg. orz; Orăștie 20.C00 kg. 
grâu, 3000 kg orz; Pui 2000 kg. 
secară ; Sarmisrg-'tuza 1000 kgr, 
orz; Deva oraș 7000 kg. grâu, 
1000 kg. orz. 

masurile destina e a Spori pro
ducția industriala ș: agricola vor 
ii așezate pe pr.mi’l iplan al prq 
ocupărilor Domniilor Voastre.

Efortul pentru sporirea pro
ducției vor trebui făcute atât 
de tehnicieni și muncitori cât' si 
de întreprinzători.

Țărănimea, care își mur.ceșt ■ 
singură pământul va trebui ius 
ținută pentru a-și putea piocu 
ra unelte ,de lucru și îngrășă
minte chimice nrin cooperați ie, 
semințe selecționate prin ferme 
de Stat, tar prin centrele de în
chiriat ma ini agr cole, pentru 
a-și putea lucra ogorul în con 
dițiuni tehnice mat bune.

In preocupările Domniilor 
Voastre un loc important îl' vor 
avea ți măsurle dc susținere și 
extindere a cooperației destina 
tă a servi intensificării schim
bului de mărfuri Intre oraș ți

(Continuare in pag, 4-b)

NU VA Fî 0 ALTĂ STABILIZARE
Zilele trecute primul-mi- 

nisfru al țării, d. dr. Petru 
Groza, a sous printre altele, 
în fața miilor de plugari tele
ormăneni, adunați la Roșiorii 
de Vede:

„Tot ce se povestește prin 
sate și prin orașe despre o a 
doua stabilizare este o min
ciună nerușinată ca și toate 
acele minciuni ca au isvorît 
până acum din cluburile și 
Cuiburile reacționarilor și duș
manilor poporului

i

CRISTU BELEV
O nouă personalitate, de 

aeastă dată un veritabil 
sol a’ 'ul.u el noul animată 
de efortul sp<e o vioță mal 
bună caracterizând cl moțul 
tineri democrațtl populare 
bu'gar* — a cinstit cu vi
zita sa orașul nostru șl câ
teva dn centrele muncito
rești din Județ.

R budul artist al popc- 
rul'it vecin șl prlefe'i, c ta 
tor al unor luc ărl te mare 
prestigiu, ca „Prin lume 
pentru pace șl drepta e". 
„Spanh cheamă", „ aceuu 
și multe altele care ca>acie- 
rlzraeă dătztnla ținutei sale 
pedramalelibtrăili celor care 
muncesc pentru o vloță nouă 
șt p osoeră, a venit In țora 
ncostră pentru a reda tn 
scris lupta și tfortul clasei 
mancltoare șl al ponorului 
nostru, tn folosul reton druc- 
țtel șl consolidării păc'i.

Literatul care și-a început 
cariera la înălțimea otttu-

M. Mlh.

(Continuare In pag. 3-a) (Continuare In pag. 3-a)

Săpăturile arheologice
Hunedoaradin județul

In cuijul veri -i al ri anine* 
acestui an, m mai imult /| u ite 
de pe cu; riiisid țari noa-die, 
s’a leluai activ t La ăp turilor 
archeologice, |ă.aste în uit mu 
ani. Jude,ul nostru, unii dinți' 
cele mai bogate regm i ascun
dea în pământul lui ș m ne
gura trecutu ui iati, vie rna 
inăițatoare aiue, cu j r ivii., la 
originea omului, la i vo u,ia 1 
la emancipai a lui spr ‘ o ii ța 
mai buna, cti'îatere a i a lui cul- 
tui.i ma erial i și s[ iritu dă

La cca I) km de vest de 
Deva, a| roape ’eje comuna Ve 
țel, exista acum a, roape 2/ioa 
de a ni lo.al tatei romană Muia, 
alături de tul mare castiu im 11 
tar roman, li nd [ mutul ieUm i 
de vest a | rovincici hnp r ale 
Dacia, a.e/at deci li margi ea 
împărăție r< mane. Ai i în cu sul 
liniei Seftembre, da orită price
perii și iscusinței d.Oct. I loca, 
directorul muzeului c i i De.a, 
s'a dat peste urmele t.mplului 
unui zeu semn ori n'al. Templu, 
din a cărui temelie nu a mai 
rămas decât o mică porțiune 
din substrucția ; a, era îiujod i- 
bit cu coloane elegante în st 1 
doric. S’au aflat aceste coloane 
alături de doua altare fără In 
scripție și unul cu o inscripție 
într’o exprimare a ât de simț 1ă 
și într’o limbă oarecum vul a- 
ră- In cele din urm. fs’au gas t 
două sculpturi în rel ef, una exe
cutată în piatră roșie adusă (din 
carira romană dela Uroiu, care 
reprezintă figura zeului amintit 
în inscripție Jupiter dm Helio 
polis. E vorba probabil despre 
acel străvechi zeu simt oriental 
Bel sau Bal din diferite opa c 
siriene. Templul nostru de’a Mi-

Așa dar nu va fi o altă 
stabilizare, ci va fi numai o 
lichidare dafinitivă a tuturor 
speculanților din această țară, 
Care încă mai mișună prin 
safe și orașe." 

I
I

IMPORTANTE HOTĂRÂRI 
ale Comandamentului Unic de însământări >

| Măsuri drastice împotriva celor | 
care nu execută muncile agricole

Organele de conduce e în frunte cu miniștrii vor 
controla pe teren realizarea la timp a însămănțărilor

Comandamentul Ui.k de Insă 
mânțări a ținut o importantă 
ședință la Ministerul Agricul M 
rii și Domeniilor, sub preșe
dinta d-lui prof. 1 raian Săiues 
cu, titularul departameptului, 
Au participat la această ședință, 
pe lângă factorii responsabili 
din departamentul AgricuȚurei 
șl a Ministerului de Interne, A. 
Dușa, președintele l.N.C O.P.,-u 
lui, deputat Vasile Vridi din 
partea Partidului Comunist Ro
mân, reprezentanții Frontului 
Plugarilor și ai Confederației 
Generale a Muncii.

D. prof. Traian Săvuli'.cu a 
făcut o ampla expunere asupra 
împportanței economice ,i po
litice campaniei însăm tnțSriț 
lor de toamnă. O .producție su
ficientă de grâu în anul 11943, 
adăugată la producția bună d« 
porumb din anul acesta va a 
sigura echilibrul econom ei noa 
stre agri.ole, însemnând norma 
lizarea activi ății economice în 
toate sectoarele și dând o bârfi 
solidă monedei.

D. ministru a evidențat ma
surile luate până Jn prezent, 
grație cărora s’au asigw at can

cia a fost construit p ac«,t,Bcu 
senin Bal din orașul 1 leliopolis (dii 
Siria), trecut in lumea roiiioaâ 
cu numirea atnizaă d' Jup.le> 
Heliopoldanus.

1 emplul | oate sa li fost, oa- 
^struit de colini-,li oriental, <a.e 
erau in mare număr la " ■ a, 
dar poate i d. alț> icețjȚe. i r,>- 
mani cate nu tu au Orientali. Dq 
fapt (iei alkirc- atlde avi și de
dicate de <r dncio ii acestui zeu, 
toate arta numele romane, ex 
pli'ațe care trebue căutati ’ 
în aie.a că societatea rom ■■ 
se afla înfr'o mare ciiâ sp.ri
tuală Zei sjrhecl.i i a onah e- 
rau abandonați i ciedin el oa
menilor si îndreaptă spre ir» .<c- 
rioarel' culte oreiiae, care In 
schimbul unei vieți pământ, h# 
atât de grele, promiteau ui te- 
paos plăcut în lumea d 'dincolo. 
Religia <r tina se nășL a to> 
mai acum în mljlo ul unor ast
fel de comiți spiritual’. t

Templu) probabil ca a hiat 
construit în p.rim’.i ani d: \ .■<& 
a provinciei Da ici r< mane. A- 
ceasfa se poate dovedi prin fa;> 
tul cu un ofițer a unef urități 
care se afla la Micia numai în- 
>re anii lo5 1t9, 'înclini un 
altar acestui zeu. Dar ri oȚopfu- 
latie orientală a exi 'at aief treî 
ale» printre soldați și d ci"și 7n-< 
chinători la acest z u trebuiau 
(să fi fost trflilți. Totodatî cer0i 
te vedea cât de ame teca'ă qra 
străvechea popu’ațle de pe pă-* 1 
mântui nostru, contra; i?ând în
tru fotul ide le fanteziste a'e U 
nei purități rassiale.

Doamnelor și Domnilor Deputați.

Cu adâncă mulțumire! sufle* 
teasca Mă găsesc dai nou în 
mijlocul reprezentanți.or Ță ii, 
întruniți în a doua se iune lord» 
nară a actualei legislaturi.

Lucrările Domniilor Voastre, 
în prima sesiune ordinară st ,e- 
xtraordinară au fost rc dnice.

Guvernul Meu a găsit la 
Domniile Voastre tot sprijinul 
necesar și spiritul de colabora
re fructoasă în opera de i e 
dresare economică ți de reor
ganizare a activități» economice, 
în vederea stimulăr i product ej 
»i a ridicării standardului de 
viață a celor care p.rri iniunca 
lor creiază bogăț ile Țării.

Opera de lichidare a urinări
lor războiului și secetei și de 
așezare a Statului nostru pe ba» 
ae sănătoase și puternice, este
în plină desfășurare.
Doamnelor și Domnilor Deputați.

Opera aceasta trebue conti
nuată-

Guvernul Meu vedsupi'ne del 
Derări' Domnilor Voastre prcn’ec 
tul de lege al reformei justiției, 
taenit a asigura o gnla.fr tună îm
părțire a dreptății prin apropie

Comandamentul Unic al însă- 
mâotirilor din județul Hune
doara, în ședin(a din ziua de 16 
Oct, a. c, a repartizat o nouă 
cantitate de semințe, rd’ră de 
cele 46.000 kg cere au fost dis
tribuit plăsilor. Această canti
tate a fost distribuită după cum 
urmează :

Baia de Crlș 8000 kgr. g'âu, 
2000 kg. secară; Brad 10,000kg 
grâu, 5000 secară; Deva, 10 000

In altă pait? s’a dat peoto 
o mare clădire publcă. Dintr’ct 
inscripție fragmenta ă se bănu
iește că trebuia să ti fost Un o 
dificili ce servea Ta adunarile'dț 
consfătuire a urnii „collegtun» 
fabiorum”, adică a ine tc-uga, 
rilor de tot felul. Aceste icollegi 
sunt, cecace erau în E.ulMedia 
breskle meseriaș i'or de mai tâi 
ziu. Ele iau naștere datorita Crl- 
zei economice ce bântuia i e a- 
tuncea în lumea romană. ț<

Nicolaie Gostar

titățile de semințe și carburanți 
necesare pentru buna desfășura 
re a actualei campam agricole,

Mobilizare pe tot timpul 
însămânțărilor

D-sa a arătat că s'a pus tu 
vedere întregului peisoal agri
col, veterinar și silvic dm în
treaga țară că es e considerat 
mobilizat pe iot timpul însămâa 
țărilor.

Khmca îneepufă va conți o> 
cu și mai umilă vigoare, cern 
form planului care va fi înde
plinit până la finele Junei Ocf..-

Du[ă aceasta da ă vor con
tinua arjturîe pentru însjtnîn 
țările de primăvară până la 'vd 
nirea înghețului. ‘

Organele de co-.dacere și can 
trai ale Ministerul# Agricultor 
rii în frunte cn miniștrii^ ori icoa 
trăia pe teren realiza ea la t mp. 
a lucră ilor de însămânțat*.

Orice aba'eri sau întâiwerf 
vor li sanrțonato eu tev» i u
te.

gnla.fr


2 ZORI NOI

-o' R .z* 7JL
(Urmare din numărul trecui)

I !

Jugoslavla șl Italia și-au dis

putat mult timp dreptul asupra 
Triestului; după cum se ști ■, 
acest oraș este Io . ud d’ fti 
litni și sloveni. 1 mpi rialișt i a 
mericani au socotit că a venit 
momentul pri.inic de a punt; 
mâna p.e Triest și a 'face din il 
e Imnâ baza inii tată aniicrict’nâ. 
Ziarele americane scriu despre- 
„interese americane vec’ i în Ră 
săritul Mari Meditcrane”. Va 
sele americane de tâ/.lo s’au în 
dr.igostit de porturile Greciei 
yi Turciei La un moment dat,

Mussolini numea Mar a M di 
tarană „Mare nostrum’. Duce- 
1< suferea de grandomanie și 
•onaționahi lui au pro elat în 
'mod just când l-au spânzurat 
eu capul în jos. Totu i 'boala 
iui'Mussolini tilt ejte decâ b 
simplă indispoziție în com'para 
țe cu man a grandoare» care a 
pus stăpânire pe ctain ni d v a 
faceri americani, manie ce-i face 
ca creadă că Orientul Ap;o- 
piat reprezintă împrcjuiim'D 
.Wall-Street ului și că ar avea 
dreptul să numească Marea Me 
dlterană „Marca noastră”. Lă- 
eomia lor e fără jnarg ni! Cir 
•ută în folklorul american o po
vestire amuzantă despre 1X11 fet 
de Munchausen de peste O 
eean, cu numele de David Croi 
kett. (Acest David! CrofOU * 
•xistat în realitate, și acum too 
dc ani a fost chiar knumHiru al 
Congresului), Se spune despre 
•1 că ar fi ochti, cândva cu f uștia 
in acelaș timp un cârdl icie' gâște 
sălbatece și o căprioară. Când 
colo, a ucis un șarpe cu oche
lari și căzând ■ die emoție -în 
tr’un râu, a ieșit ou bnz| marele! 
doldora de pe?te. Cam a a 'au 
făcut acum americani: au obți 
«ut simul au baze în Africa, in 
Groenlanda și China, ba le au 
«nai picat în buzunare ți Gre
cia și Turcia După toate a- 
eestea, ei mai îndcăsnesc sa a- 
frrmc că Uniunea Sovietică co
tropește teri'orii stiă'ne ș< sd 
amestecă în treburile altor țăr.. 
(topoarele știu bine că uni 'cil- 
feresc. în vreme ce alții iau o 
comportare ce poa e fi luată 
drept pildă; uni bagp jn Luxu
ra re bunuri ce mu le,ara țin.'hf 
«Iții ajută în clrip desinttresat. 
Unii au la activul lor cens rve 
alterate și o notă j roasp.îtă de

(ă, alții — croi unul Stal« 
gradului. ...I

Poporul american năzuește 
«gtre pace la fel cu 'ioate cd- 
lelajie popoare. Da ă ’otu.-i uu-i 
poate struni pe amatori de! ,âă 
boi dn propria sa țară pricim 
•e cuvine cău.aiă în faptul că 
americanul de râ.id se la a uidnt 
in eroare de corespondențele, 
mincinoase, de „swizaile” zil
nice, de calomn a fabricată în 
•cric dincolo de Ocean. America 
fcului de rând 1 se insuilă! teamaj 
<8 se afla desarmat în fața tu-

GLAȘUL
șilor, a jugoslavifor, a albanezi
lor; în realitate, americanul de 
mijloc se gă e te dezarmat în 
fața gangsterilor prese;. Spu
nând acestea, mă gândesc nu ă 
tât la libertatea acordată î i ’ . 
S.A., provocatorii jr pol ti j, cât 
la imposibilitatea americanii ui 
de rând de a ide sioperi.lmin im a 
josnică ascuns i în iraze | atei ce.

Am avut o 4/ia să întâlnesc 
în America m li ari întor 1 dn 
Europa. Străbătuseră îi lu ig i 
lat Italia, Franța și cl iar Ang a,; 
„Vechituri, rable! Nu există a 
colo nici cinematogra c, nici lif 
buri, nici farma ii ca ale ho i- 
str ”. Și mai adăugau: ,,Tara 
cu cea mai avansată cnltur i’ ’d n 
Europa este lără îndo a ii Ger 
mania”. (țe anume îi încântase 
la Stuttgart sau la Mucnc enrl 
Brichetele pentru fumători ți 
ruinele automa'elcr ( âr.d sț un 
„cultură”, ci se gândesc li 
tehnică. In cees,ce privește Iar 
baria fascismului german, 
cum ar putea ea săi imprcsioi ere 
niște oameni care cu mult imun 
tc de Hi Ier au, născocit g' e- 
toul pentru negri și iju'de ata 
lui Linclit ?

Orice so u de imperiali m e- 
ste periculos pen ru cultmă, da' 
îndoit de periculos e e impe
rialismul oamenilor cari cal că 
realizările lor e ini e drep cul
mea realizărilor umane. Am v 
zut în casa unui plantator Id - 
bumbac ni,te obie te minunate: 
un ap arat de radio perfecționat,' 
un ven ila’or de u t mul tip' ciai 
stăpânul casei era un sălbatec. 
El nu mai citise nici o carte 
dupră terminarea școl i și s’a n- 
rătat extraordinar cțe rău Im
presionat când am strâns mâna 
unui negru Nu auzse despre 
existența lui Lev Tolstci nu 
știa ce este socialismul șilfin ££-. 
neral, nu cunoștea nimic afară 
de dolari și de câte a ane (db<e 
stupide. To uși, el mi-a de larar 
cu un ton profet tor că „Ame i a 
va salva lumea”. La Knoxville 
am vizitat casa unui avocat iW 
reputație. Se găsea aci u î bat 
minunat pentru coclita l-uri Da- 
când a venit vorba d.spre lite
ratură și am am ntit d-spre Ne 
mingway, Steinbeck și Cald- 
well, amfifronul s’a mirat: „Nu 
cunosc aceste persoane”. Hrana 
spirituală a aces ui tip de ame
rican o constituie filmele <ee 
mai stup'de, producțiile în serie 
ale Hol ywood-ului. Actual nen 
'te, când ii citește ziarul e! urlă: 
„Trebue să-i d strugem pe ro 1 
și să facem ord ne în lurme”.

N’am contestat ni odată im
portanța tehnicei; îmi place ți 
mie confortul și lu ru i e bu re. 
Totuși, pen'ru mine e limpede 
ca aspiratorul de praf nu este 
decât o ustensi’ă de însemnă- 
t»te foarte mică în extsten a o» 
mului Cultura unei țări re.Hpca e 
fi apreciară după numărul auto
mobilelor; pentru aceasta t e' ue 
să stai de vorbă cu > muT deia 
volan. E mai u or sădeonstru ești 
un nou model de „Buick”, te- 
cât să scrii „Război și Pace”. 
Superioritatea noastră coistă în 
aceia că adevărata cui ură iam 
făcut o accesib 11 între jului po
por. Seri torul soci tic are drep 
'tul de a fi mândru; de^citituri» j:e

care-i arc, căci aceștia (reacții» 
nează cu intens tate și *e gân 
dese la cele citite ian. 0\<arte bu 
na lasă înto.d aiina urme adânci 
în conști nta poporului nostru.

Noi apreciem desvoltarei ar 
monioasă și completă a Oniiilii. 
Este adevărat că deocamdată, 
avem prea pti,i:ie frigorie e ți 
aspiratoare de praf, d.r avem 
foarte mulți oameni adevăra i.

Suntem gata :ă re unoaște.n 
superior fa ea ma.i ielor de 

spălat america ie asupri celor 
ale noastre dar refuzam cu’ 1 o- 
tărîre să zeificăm mași a de sp i 
lat, să ne închinam frgorierti 
lui și să ne prostern, im î i fata 
stiloului de ultimul t p. Socotim) 
ca mai important decât stl'jul 
însuși este ceeace se ser e 
cu sli'oul. R’ulnu ccnuă în 
faptul că unii englezi și francezi 
se pleacă în fața culturii t.fflLri- 
cane, ci în acea că ki se rro 
ternă în fața saluăiiciei ame
ricane; aici nu-i vorba d: Hm 
cult al cărții lui Ij.wing, ia lui 
Longfellow sau Hemingivay, ci 
este cui ui carnetu’.ui de cecuri 
al lui Marsha 1.

Nu-i pr.ma oară când bur
ghezia trădează popoare'e Nu 
este vorba numai despre pier
derea indepe idente i olitice, ci 
și despre jefu rea materială și 
spirituală a Europei Nu de

mult, guvernul englez a cumpă
rat în Franța costume înhaloarq 
de 7?o mii oane franci. S’a’ aflat 
cu această ocazie că toți > anti; 
Ionii cusuți în Anglia se tiimit 
în America, deoa t e pantalon i 
englezi sunt mai buni d«c’t cei 
americani. Ast.el, americanii vor 
purta costume englezești, ar en 
glezii, haine franțuziți. 11 c ea- 
ce-i prive te pe ranccai, da^fiu.d 
că nu sunt anglo-raxoni nici de i 
rangul întâi ni.l de rangul a1 
doilea, n’au decât să umble 'fă- ; 
ră pantaloni. Acest proceda i e | 
prezentat sub «țicl.ea: „redre 1 
sarea econom ei «uropen® ; dar 
de fapt el e o (îmbinare d.‘ lă
comie de cămțătar și s.arulsm 
de misit.

Asociația româno-maghiară 
din Bad a dat un reușii fes 
tival în sala „Național** cu 
ocazia comemorării celor 13 
martiri căzuți pentru libertate 
la 6 Oct. 1849.

Cu'ântul de deschidere a 
fost țmut de preotul reformat 
loan Kmestes duoă care d 
avocat Mircea Tisu, preșe
dintei.; asociației a vot bit 
despre importai ța prieteniti 
româno-maghiare.

Au contribuit la reușita 
pmgr mului d na avocat BOhm 
care a recitat — în limba

Burghezia nu mai poate cr«a, 
n'mio Barbariile fascisre au re* 
prezentat încunu a e.i iireas H a 
devastărilor comise de burgie 
zie cu mult Înainte d» 'război, 
când ea distrugea fabr.ci, sau 
utiliza cafeaua drept combustibil 
pentru vapoare.

Noi suntem acum, ce mal 
dârzi și rtrai dezinteresa » apără
tori a i culturi, europene. Pent u 
burghezii cui i.ah (acum sunt 
puțini asemenea burg' ez), rul 
tură înseamnă patr-mo i ile mu

SCRIITORULUI
d i IU E"ENBURG zeelor; pentru noi,'ea însiamă 

o sursă vi.- de inspirație. IDea’, 
ceia, no. nu numai că o ie pec-, 
tain, clar o ți cont nu un. 'Acea
sta mi înseamnă ca c-uateini “ui 
frun tea tuturor în ori e lamu
ră a ști nț. i sau a artei. Aceasta 
înseamnă că su ilcnr in iru de i 
tuturor înti’o piivința muL 
mai împorlantă decât ioa'e: în 
construirea unei societăți noul,în 
crearea unui om nou. lată dece 
toate cărțile, tablourile i filmele 
de valoare ale apusului a i 'fost 
create în ultimi aii de hameii 
cari au luat atitudine împotri
va burgheziei, lata de c ■ e te 
alături de no tot ce e viu, 
mare și într'adevăi nou din
colo de frontierei - țari noast e, 
popoarele Europei și il arca lor

cei mai mari savanți, crii o i 
și artiști. Da cine este ,m, otii- 
va noastră ? ,Un s (batic care, 
tentat de beneficii, propune ia 
asupra Lumi Vechi sa se,arunce 
bombele ettomice. Toți cam;- 
nii din Europa au datoria să ști-' 
cine atentează la gradrile Io-, 
la relicvele lor, la copii lor, 'a 
cultură. Toți ameremii trebuie 
să-și dea seama la ce ăcțiu e 

nefastă și îngrozitea e i îm
ping oratorii și ^jaziștu belico i

La noi, nimeni nu vrea răz
boiul, nimeni, nici măcar iun1 sin
gur om. Nu o spun 'd-lui Ha 
rriman, care ște și <1 îcsuâ a- 
ceasta, ci o spun a elor ameri
cani care n'au înțeles încă j >ctil 
d-lni Harriman. Repabli a nea 
stră are 3o, de ani, ea''S’a născut 
cu cuvintele: „Pace lumii”. Și 
aceste cuvinte au rămas ci un 
jurământ. Timp de 3o dz ani 
republica noastră a apărat cau 
za păcii ți a îndemnat statelq 
la dezarmare. In paginile zia
relor noastre n’au ră unat nici 
odată îndemnuri la atacarea al 
tor țări. Când fas i?t' ne-au In
vadat țara, am dovedit că bi- 
menii pașnici îi pot îngenunchia 
pe acești bătăuși experimenta
ți. După victorie, am rămas a- 
depții pă<ii. Reprezentanții i o tri 
în difer.te organiza,ii inter, a io- 
nale apăra-nu nuniai, pe copi. 
din Moscova și Belgrad, car i 
pe cei din New-York sau ’Mon- 
treal / ei apără mamele din în
treaga lume, muzeele Europei, 
schelele zidarului din Kiev, din 
Paris și din San Francisco.

A Festivalul asociației v\
româno-maghiare la Brad

( red că ar fi line ca d 
Harrimaii să-?i icmcnio e.' anii 
petrecuți la Moscova. Nu ma'iq 
fer la o.liii văduv lor sau lai 
mamelor; ii, cu greu ar putea 
impresiona pe mi lisțrul <onier 
țului a ni, ri< an Da după cuv. n 
tarea ■ războinică ii.iuta la Ca
mera de Co nerț, e uld 'să te 
gândești la lecție istoriei D 
Harriman se afli la Moscov 'a- 
tunci când pe străzile acestei tre
ceau coloane nesfârșite de cruriați 
germani prizonieri. I’< a'e <ă va 
găsi nimerit să , ovestească ce
va compatrioților văi prea in-

focați, despre acea zi dogoii- 
tpare de Iulie.

Acum un an am văzut în 
Franța ruinele unu rod ca Ie.a 
doua orășele de p.‘ maluri'cț râu 
lui Lo re. Când am î itrel at de 
ce nu se construiește un att 
pod, un scep ic m a răspms: 
„La ce bun? In curând va .z- 
bucm un nou război”. Am'4>tra- 
bătut de curând 5 mii de kilo
metri prin regiunile norstre 
sfârtecate de război. Oamen i 
construiesc pretutindeni Ei ion 
struesc cu mari eforturi p<>duii 
și școli, case Jărăne^ i ș ora e. 
Poate că vreun sceptic ne 'va 
reproșa că suntem prea opti
miști. Există un optimism al 
struțului care-și bagă capul în 
nisip ca sa nu vad l. Așa a fost 
optimismul mucnchenezilor, 5 
minute înainte de primul foJde 
armă- Noi vedem ametințarea, 
vedem pe neguă’orii înnebu
niți și sălbăticiți, gata să verse 
râuri de sânge omenesc pentru 
a-și mări dividendele. Dar no» 
nu-i vedem numai pe ei, <i Î4 
vedem și pe oamenii de tună- 
credință. Vedem Europa înfo
metată, cl.inuită, înfrico a ă. ca
re privește spre no ca spre a- 
părătorii fă i. Vedem și î.i 'A- 
merica oameni cinstiți care u- 
răsc pe provocăto.i deslănțul 
ți. Suntem opt miști tocmii pen 
trucă avem ochi buni. Știmț bine j 
cauza păci' este în mâini'vi,gure. 
Credem în victoria rațiunii și a 
culturii, în victoria omului.

maghiară — poezia Jubește- 
mă frat rt citată apoi și în ro
mânește de d înv fătorCristea 
Fitțulescu, d na Roth, care a 
recitat — in limba maghiară 
poezia lui Oh Coșbuc .,NJ 
vrem rămâi t“ tânărul Pflug 
și corul mixt

Prezăntârile orcgramulul au 
fost făcute — în limba ro
mână ș maghiară — de d nii 
avocat Mircea Tisu și evocat 
Akxandru Iamky.

Micu Delabăsești
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(januri a ținut in zu. de 
H Oct. a. c, și dința m închideie 
a se/iuiiii extrao.di:iar(\

Ședința s’a descli s sub | re- 
ședinț a d-h i Mi ad Sadoie nu, 
fiind [irezenți membrii gu\ci
nului în frunte cu d. idr. 1 etru 
Groza, pr< efdintele cons lin u 
de miniștri.

1). prim ministru 1 dr Pe
tru Groza a dat liUiC ’rnes jului 
regal de închidere a ses linei 
extraordinare în care se arată 
activitatea n d iiă ded i.ur ită 
în această sesiune.

Mesajul sub,linia ă în făptui
rea reformei monetare, care sti 
mulează forțele de produc ie și 
repartizează iu mod na d cpt

Pentru realizarea unui centru 
„ . -V de ocrotire a mamei și copilului

IJn exemplu
de inițiativă și colaborare

Județul Hunedoara nu aie 
încă nici o instituție de (ocroti
rea coipldui ți a mamei. Ițju, 
nil I,i am înainte s’a 'pro,ectut 
înființarea unei secț i de cop ii 
și a unei maternități, dar conuu->' 
cătorii nefaști de ieri nu 's’au 
gândit niciodată să erei<ze in
stituții cari să țxomoveze in
teresele masselor populare ci 
s’au gândit numai la interesele 
lor de clică- Factori competenți 
au atras în nenuniar-te randu i 
atențiunea foi urilor îesponsiti.e 
asupra acestei dure oa e real - 
1ă,i pr\ind sanătatea publ că 
fără alt rezultat decât p om - 
siuni și vorbe. As ăzi cu toate 
greutățile economice Guvernul 
democrat a sistemat z t sec ia 
de copi i alocând sumele nece
sare înjghebării unui spița' de 
copii dar dm cauza fluctuației 
valorilor materia ului nu s’a pu
tu, amenaja edi ciul într’un mod 
satisfăcător.

Medicii ți perso.ia ul auxiliar 
sanitar iac toate e.ortu.de po
sibile ca secția de cop U să poa
tă funcționa în mod satstacă- 
tor, iar cu ocazia unei ‘vizite a 
organizațiilor de massă a putut 
consta at e.ortul depus de per
sonal în tra amentul ți iunețo- 
narea acestui spital. Ca ui mate, 
din inițiativa atât |d’e bine \e- 
nită a Uniunii Femeilor Antj 
Fasciste Române s’a pi r.i.t la 
o acțiune construcție a prii an
gajarea. orgnaizaț ilor d mocra- 
te, a industriilor dia județ, și 
a tehnicieni or necesari pentru a 
veni în ajutorul sp.talumi de 
(topii și a fi fortmat aicloi un (cen
tru de ocrotirea mame, și ia co
pilului, cu o mater ii ate și un 
cămin de zi pentru i i mui ctito
rilor și funcționarilor ca 1 nu 
au posibilitatea să asigure $u 
pravegherea copiilor lor în timp 
ni muncii.

In acest scop s’a format 'un 
corni e de asiste iță fermtit dn 
reprezentanți' orga iza iilor de 
massă a Primarei Deva, și ai 
tuturor oamenilor de bine.

La expunerea prietenei D a- 
gomir Eva, vorbind în nume'e 
U.F.A R.-ului și arătând a estui 
comitet situația tri tă dli.i ju
deț unde mor a i a ea infantilă 
este mare și infecțianile la/ naște 
•e sunt în număr îngri orator, 
se subliniază că pe lingă da
toria de ocrotire -,e lor are, .acea
stă instituție trebuie să fie și o 
școală de ed i .ație pe teren.’sani 
tai social. Aț elează la unitatea 
tuturor forțelor constructive în 
acțiunea de du ere la bun ’bfâr- 
țit a acestei lăudat i'e inițî tive 
meni ă să con ribue ia leclădi- 
rea Țării în condițiile de astăzi 

venitul național, îmbunătăți d 
astfel traiul celor ce muncesc.

Realizarea a,vestei lelorm ■ 
prin propriile noadie torțe, î 1- 
tâie.te încrede,ea | oporillui ro
man în regimul democrat al 
pitii noastre.

Mesajul trece în reci.tă nn- 
plilișarca ap 'latului d St t, i a- 
iificarea iratatuhii <k pace și’ le
giuirile pentru icluarca, în ar.- 
rea și desvoltarea legă urilor 
de amiciție și colaborare econo 
mică și culturala cu țări e ‘ve
cine.

„CU acest prilej indicei 
me.'.ajul, gândul nostru s ‘ în
dreaptă .cu r elino tinț'i lăbe 
popoarele «i guccrnul Republi

suporta

Su rianu 
i r 4 ig. 
de 11*111

când bugetul nu poate 
investiții prea mari.

In continuare d- dr. 
arată nevoile spitalului 
Kalmau expune j 1 mui 
că, după care se .au lang. j imen 
te: Uzina Călause aug jeaza tu imlalaria 
caloriferului, a lăgor și ia,'instala 
ției sâni are, dând ți oameni ce 
special.tat ‘ pentru n.onatre lor. 
1 rebue însă, ca fonta ie esrj 
să fie colectaț i de organ za ii
le de massă, întrucât nu te pot 
atinge de sto ul de fontă destinat e- 
xecutării programului industrial e la 
borăt de Ministerul Economiei 
Naționale. Cugirul, se angajea 
za la furnizarea întiegulm mo
bilier necesar pent u cămin de 
zi și a aliajului ne.esar 'Ia lu
crări Uzina Hunedoara, pune la 
dispoziție țevări t de scurgere. 
Uzina Baril Mare, 1 vre tză so
bele necesare | eiitru secția in- 
fecțioasă a cop i or, Uzina Cer- 
tej, se angajează de a ida țc- 
văria de plumb necesara.

Tov. Nistor Șt , președinte 
le Uniun i Sindicatelor în nume e 
muncitorimii oferă brațul de lu
cru al sindicali ti.or pe drti rea
lizarea mărețului scop a im.it de 
U.F.A.R. Se formează un bi
rou restrâns a corn, de ,asi *en 
ță compus din Pretena Floca 
Silvia, ca președintă, pretenul 
dr. Caba se r t r al rcedii 
birou, iar menb'ii: tov. Drăgo 
iu, IOV Nistor Șr , tov. Varga 
și Primarul Orașului De\a, Popă 
Adrian.

Iată un deeziderat care tre 
bue să devină în scurtă vreme 
realitate slujind cerințe e po iu- 
lației în slujba căr ia trebue să 
rămână organizat ile democ a e 
în fiecare a trnne în'reprinsă pe r 
tru propă.irea întregului popor

Muncitori!
Nu risipiți timpul de 

muncă fiecare minut, fie
care clipa pierdută se a- 
daugă la prețul mărfii ce 
o produceți ca element ne 
productiv și scumpește mar 
fa, lovind în puterea de 
cumpărare a salariului, tim 
pul de munca bine între 
buințat ieftinește marfa, 
mărește puterea de cum
părare a leului și contri- 
bue la creșterea bunei stări 
a poporului muncitor.

celor Sovietice care ne au îatins 
mana lor prietenească, ajiitindu 

Ti 
1-

ne din toate puteri.' pentru 
ne lua locul în rândul! țăiiln 
bere”.

Ședința a fost aț oi rid cată.

Tăierea ovinelor,
I bovinelor 
și porcinelor, 
a fost suspendată

Ministerul Afacerilor Iutei na 
Ministerul Indus.r.ir și ( o- 

merțuliii, Subsecre ariatul de 
Stat al Aproviziouiirii a cl it >'o 
decizie prin care cu începere 
dela 15 Oct. a .c, se suspend, 
pe timp de 15 zile iaeie i o\in : 
ior, bocinelor și porcinelo■.

Deasemeiiea este interzi. j, pu 
nerea în vânzare șl consumul 
de carne de ovine, ‘ bovine ți 
porcine.

Colectarea și tăerca de ovine, 
bovine și porcine se poate face 
numai pe baza miei ulori/ațt 
speciale date de Ministerul In
dustriei și Comerțului.

Pențru cimentarea legăturii între ostași și muncitori

Jandarmii Sectorului Petroșeni 
coboară în mină la Petrila

Inh’ura din zilHe trecute 
Locoteneniul Dumitrescu Eu
gen comandantul secției de 
educație al legiur i de jind. 
Hunedoara Plutonier maj Pop 
Vasi'ie comandantul sectoru 
lui jand. Petroșani împreuna 
cu un număr de 14 subofițeri 
au lucrat voluntar in mina 
Petrila timp de 8 ore alăturii 
de muncitorii d?ia acea mină 
îotr’un Abataj frontal. Astfel 
Armata poporu'ui coborâta în 
întuncrecul minei și lucrând

Importante hotărîri ale Coman
damentului Unic deînsămânțări

(Urmare din pag 1)

toamnă, să fie ioiosite 
scop. In caz contrariu 
neîntrebuir'ată va fi

i

VIAȚA DE PARTID

ȘEDINȚA LUNARĂ DE LUCRU 
a Comitetului Județean Hunedoara-Deva a P.C.R

In prrztnța tov. Virgil Butiriu 
instructor al comitetului central 
a membrilor biroului județenei in 
frunte cu tov. Staociu Emil sec
retarul organizsțlei |i a delegați- 
lor din județ a avut loc ia zilele 
de 16 yi 17 Oct. a. c. la Deva 
ședința lunari de lucru a corni 
tetulul județean Hunedoara—De
va a Partidului Comu> ist Român.

Ședința este deschiși cu In
tonarea .Internaționalei**. Tov, 
Stanciu E. dă apoi pe rând cuvât- 
tul tov.: Ruyeț— Stmeria, Gorun — 
Hunedoara. Albu —Crlacior, Pă
ți ineț — Orățtle« Cosii — Baia de 
Criș, Metea — Câlan șl Crișan — 
Deva cari prezintă rapoartele or
ganizațiilor respective, d’n cari 
reese munca pe care Partidul 
Comunist Româi a depus o în 
fruntea Întregului pooor pentru; 
refacerea țârii, menținerea atebl- 
lizării, demasca ea reacțiunii, etc.

In discuțiile asupra rapoarte
lor la cere au participat tov.: 
Șuteu - Cuglr, Topor — Deva, To-

cot la cot cu muncitorii ci
mentează legătura indist’tc 
tibilâ între ostași și clasa 
muncitoare, contribuind efec
tiv la ridicarea producției de 
cărbune, efort menit să pună 
în mișcare, motoare, fabri i 
și uzine care confribue la 
bună starea întregului popor 
pe drumul rra'iză ’i unei vieți 
mai b ine și fericit’" în Care 
armata se aflâ al Juri de po
porul muncitor, pj drumul 
păcii și progresul ii.

distribui'ă tuturor acelor. <are 
au terenul piegălit.

Subsecretaria.ul de Stat fe] a- 
provizionării din Ministe/ul in
dustriei și Comerțului va asi
gura și de 'aci înainte sămânța 
de grâu și ce'e alte ceieale te 
toamnă în cantitaț. mccesaie.

Pentru ca înfăptuirea 'planu
lui de însămânțări 'de toamnă 
să se facă fără greș și lipsuri 
este nevoie de mobilizarea in 
tregei, plugărimi așa cum s a 
făcut în primăvara anului 1947, 
faptul care ne-a adus la 'realiza 
rea însămânțărilor pe întreg <e 
ritoriul ță ii și a asigu alo iccol 
tă de grâu, floarea soaielui, 
cartofi, sfecla de zahăr și le
gume, ce va sa'isface cu priso 
sință nevoia de alimentație.

Mobilizarea plu^ărimii si a 
muncitorimii cer însă paifide- 
lor politice și'organiza i Iar muri 
citorești o muncă susți ută de 
lămurire îndrumare și chiar a- 
jutor efectiv.

Partidul Comunist, Partidul 
Frontul Plugarilor și Confcde 
rația Generală a Muncii și-au < 
luat angajamentul formil de a 
sprijini cu toate mrjloace'e a- 
ceastă campanie de însămâuță- 
ri, considerând că prin aceasta 
își îndeplinesc o înal ă datorie 
națională, — a încheiat d. ini 
nistru prof. Traan Săvulescu. 

I

muța— Iii», Ringler — Deva, Ba- 
logh, Bud*1, Lazâr S’mton, Roeca- 
Cugir, Buda — Certej, Gheorghina, 
Miron Lazăr, Bașch ; Martin — 
Teltuc — șl Bucerzan au fost 
■eoase In evidență, atât părțile 
pozitive ale diferitelor organiza
ții cât $1 lipsurile cari au reeșlt 
din rapoarte ți constatate pe te
ren de instructorii județenei.

Sămânța neîntrebuin'ată va fi 
confiscată după 30 Oct Acte 
de dare în judecată pentru cei 

care n'au însămânțat

Organele Ministerului de In
terne colaborând cu orga, e e 
tehnice ale Ministerului Agri
culturii și cu sprijinul organi 
Zațidor politice vor mobiliza 
întreg a pa atul administrativ 
care în decursul ce.or dauă, 
săptămâni care urmeaiă au ca 
sarcină primordială iea[izarea 
integrală și la timp a ins m n- 
țărilor și strânge ea îe-Opelor. 
Organele de control din Mi i te 
rul Agriculturii și Domeui.lor 
și ale Ministerului de Interne, xo" 
urmă i deap.roape ca toate can 
tirăț le de șemințe lăsate agricul 
torilor la trzer pe.itru însămân- 
țările de 
în a cest 
sămânța 
predată, după c'a a de 3o Oct.
a. c., iar agriculto i or ce s’au 
abătut dela angajamentele lua 
te li se vor dresa acte de da.e 
în judecată. Pentru agricultori 
care au po umb în curs'Uel sir'n 
gere acest termen este de O 
Noeinbrie. Autori ă'ile vor pu
tea face rechizițli de o i e fel 
de vehicole ș> mijloace de lu
cru. INCOP-ul va urgenta ie 
partiția de sămânță care va fi

Ședința de lucru a continuat 
ți in ziua de 17 Oct.

Cristu Belev
Urinare din pag l-a

dinei luptătorului conhm- 
nat ia moarte tncă dela 20 
ai.!, scriind tn tn htsoarea 
unde t-a fost camuta'â pe
deapsa .P.uniul luptătoru
lui plerdui“, scrijelit cu un 
c t pe ușa celule', r< mân» 
mereu un strălucit exemolu 
al înțelegere! șl deplinei ac- 
cep’âri a rostului firet' al 
creato ului de artă In lupta 
pentru rllcirea culturală a 
poporului său, pentru o pace 
d'eapta șt o p'ietente trai
nică <ntre popoarele pașnice, 
Impotr va amenințării unul 
nou răsb >t.

Cristu B:lev este un prie
ten vechi al muncitorului 
român. El a scris drsp e 
g-eva deta G'lvița șl dtspre 
lupta ceferiștilor pentru 
pâ ne șl libertate cu un 
avâw însuflețit, pentru care 
Siguranța călăilor muncltc- 
ilnU noastre l'a exousat 
pregâtlni drumul faschmu- 
lui ca'e avea să poarte tara 
până tn pragul prăbușirii.

Scriitorul bulgar a rămas 
totuși credincios poporului 
prieten din stânga Du ărtl 
pe care tl revede astăzi 
apropiat de vecinii săi tn 
același luptă șl tndreptățlt 
efort pea’ru cauza demo
crației șl a păcii. Căci nu 
mat astfel se explica t de- 
resul cu care CrtS'U Bete» 
păi'Lnde tn f,eca'e casă de 
munc tor ș țoran — restăn- 
jentt șl fam Itanzit cu vhța 
acestora din m fiocul al
tora s’a ridicat tn țara 
lui pentru a lupta pentru o 
v ață mat bună.

La misa acestor oameni 
unde Betv se așează (Pese, 
ca um l din marea famtlie 
a mu cit, mtr esut său se 
manifestă pentru fiecare as
pect din viața muncitorului, 
fie că e vo ba de cel din 
regiunea B adulut, sau de 
ță anul d n altă parte a 
județului pe care l’a cu- 
tne at, cu tmeegere pent u 
real ză ile muncit lut șt so
licitudine pennu nevoile de 
flecare zi FI n ică scriitorul 
bu gar a lao.'at încă din 
fragedă tinerețe tn rându
rile Partidului Muncitoresc 
(Comunist) Bulgar, fo țâ de 
p im ord n in co< soltda’ea 
regim dat de democrație 
popula ă din țara vecină.

Așa încât căldaroasa p'l 
mire <u care populația ju
dețului a întâmpinat pe 
vrrdnicul sol al hirnl u ui 
pooor vecin a cărui expe
riență de muncă șt luptă în- 
cer âm să ne-o apropiem, 
este tn to'al justificată.

Rejcsndu-he cu vecinii 
noștri pe acelaș drum al 
reconstrucției, ol păcii ș' in- 
destr.ct bhet priite t <nt e 
ponoar le pașvce imoo'rlva 
tist gjto Ilar unul nou răz
boi.

M. Mih.

e.ortu.de
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Nu există un

Corespondentul ziarului DA1LY 
MA1L la WashifigtoD, care face 
o anchetă asupra progresului pla
nului Marshall scrie astSzi : „A- 
devărul brutal este că nu există 
un plan Marshall". Exista numai 
un prolog complicat ș' încurcat 
de comite'e, comisii, birouri șl 
consilieri, dar in realitate foarte 
puțin s'a realizat de partea a-

plan Marshall“
ceasta a Atlanticului <1- acum câ
teva luni de când d. Markhall a 
declarat că Statele Unite erau 
gata să ajute statele care se vor 
ajuta singure.

Marea Britanie nu se poate 
aștepta la un nou ajutor anul 
acesta și nimic nu dovedeș'e că 
i se va da vreun aj itor oarecare 
înainte de Mai s<u Iunie viitor,

POZIȚIA UNIUNII SOVIETICE
ll\l PROBLEMA PALESTINIANĂ

Expunerea delegatului U.R.S.S., 8. Țarapkin, în 
comitetul ONU lui pentru chestiunea Palestinei

NEW YORK — In comitetul pentru chestiunea Pa- 
desbaterile generale. Delega 
ținut o cuvântare în care a 
Uniunii Sovietice în chesliu

lestinei, au continuat astăzi 
tul sovietic, S. Țarapkin a 
expus punctul de vedere al 
nea palestineană

4kf • v •
jNOLai preuoeoj8! 

m © n a w ih o * fascîsie 

apropierea frontierei

SOFIA. — Comunicatul ofi 
cial publicat eri anunță că țîil 
ziua de 11 Octombrie a. c-, o- 
rele 9.3o a. m., grănicerii bul 
gări au observat trupe guver, 
namentale gre eși compusei 
din 1 < 2 companii și 3o - do
civili înarmați, îndreptându-se 
din satul Kadakeu, situat în ,a- 
propierea front erei, în di rec ia 
insulei de pe râul iMa itza, la' un 
kilometru vest de satul Ceea 
lovo (districtul Svilongrad). ( O 
municatul declară că trupele gu 
vernamentale gre ești au pă
truns pe insula bulga ă, de] (unde 
au deschis foc de- mitra'iere și 
mortiere în direcția teritoriului 
bulgar și au încercat sub ip.o- 
tecția barajului de foc să treacă 
râul pentru a captura pt ula 
bulgară și pe un țăran) (d n salul 
Generalovo, ca^e lucra în câmp 
pul său. In fața acestei îrcțiur.i 
evident provocătoa e din ra tea 
trupelor guvernamentale grece
ști, care încearcă pentru ja( doua

«grccețK in 
«u «i&uScjaraa 

oară în acest sector sa 'violeze 
suveranitatea și i.rtegrita ea te
ritorială a Bulgariei, ui itațile de 
grăniceri bulgare au de c ie fo 
pul și au silit p.- provocă oriiQmlo 
narho-fasciștii să se retragă în 
grabă pe teri ortul lor.

In cuvântarea sa S. Taiapkin. 
a remarcat că în această 'che
stiune și-au expus 'deja tezele a- 
tât reprezentantul h aitului Co
mitet Arab, cât și i cprezentantul 
Agenției Evreești. Țarapkin a 
declarat că ,.incursiunile în i- 
storie și în drept pe (care le-am1 
ascultat aici, și din partea) iep e 
zentantiilui arab și din partea 
reprezentantului evreu, conțin o 
serie de fapte ca e pot Ifi folo 
site atât în apărarea punctului 
de vedere arab cât și în apă

Imprimeria Județului Htnedosra D;va 797—194T.

MENȚINEREA PĂCII 
și apărarea suveranității 
cer o colaborare strânsă 
între .Iugoslavia și Ungaria

Comunicatul privitor la negocierile ungaro jugoslave dela Be'grad

BUDAPESTA. — Comunica
tul privitor la rezultatul negocie 
rilor ungaro-jugoslaxd deja Tel 
grad, publicat simul'an Ia Bu
dapesta și la Belgrad, declară 
că în cursul negocierilor Iduse 
într’un spirit de prii tenie, rep're 
zentanții celor două guverne au

Mesajul Regal
(Urmare din pag l-a)

tă a servi intensificării schim
bului d« mărfuri între oraș și 
sat și aprovizionării populației 
cu produse de mare consumi

Arma .a se va 'bpcura dej a a- 
tenție deosebită din partea Gu 
vernului Meu care, respectând 
prevederile Trata ului de Pace 
o va înzestra as .fel pentru ca 
să consti ue un puternic scut de 
apărare a Statului și poporului 
român, un puternic înstrumient 
de apărare a păcii și îndepen 
ței noastre naționale.
Doamnelor și Domnilor Deputați,

Ra'iîicarea Tra-atuh i de Pace 
și politica de afirmare a iinde- 
pendenței și suverai i ații noas're 
naționale, așează România în 
rândul țărilor care merg pe.'dru 
mul păcii ți colaborări sincere 
între popoare.

Aștfel, în domeniul poiiti :ci 
•xterne, România va avea un 'rol 
activ în consolidarea păcii prin 
colaborarea strânsă ți s nccră cu 
Națiun le care respec ă indepen 
dența, suveranitatea și libertatea 
popoarelor.

In cadrul acestei pol tiri, Ro
mânia va continua să desăvâr 
șească colaborarea cu Uniunea 
Republicelor Sovietice Soc'alisto 
a cărei armată și-a dat sângele 
pentru eliberarea pământului no 
etru și a cărei susținere rs’a emani 
testat încontinuu în atâtea cea 
suri grele pe care le am 'stră
bătut dela terminarea Războiu
lui și până azi.

Prietenia și colaborarea In 
toate domenile cu Uniunea Re
publicilor Sovietice Soc'a’is e, a- 
părătoare constantă a p'cii, a 
democrației și Independenți» po-

poarelor, rămân baza însăși 
politicei noastre externe.

Deopotrivă Guvernul Meu va 
continua politica de întărire a 
raporturilor cu țările amice, în 
cheind cu ele tra ate de r ete 
nie, colaborare și asistență 
mutuală.
Doamnelor și Domnilor Deputați.

Convins de sentimentele 
Domnilor Voastre de dragoste 
și devotament (pentru popor, 
sunt încredințat că veți da Gu 
vernului Meu acelaș sprijin pre 
țios pe care I-ați dat până acum.

Vă urez spor la muncă, iu 
gând pe cel Atotputernic să de 
verse binecuvântarea Sa asupra 
lucrărilor Domnilor Voastre-

Eu declar deschisă sesiunea 
ordinară. ....'

Mihîl I R.

Prelungirea reduce- 
rilor de25%pe C.F.R.

Direcțiunea Generală C. F. 
R. face cunoscut că, reducerea 
de 25 la sută, acordată tuturor 
călătorilor, care expira la 15 
Octombrie ș’a amânat până la 
data de 15 Noembrie a. Ic. in
clusiv. _ _____________

Ministerul Industriei ți Co
merțului a dat o Decizie prin 
care se consfitu'e în fiecare'^ca
pitală de județ câte o oomi- 
siune județeană pentru organi
zarea evidenței pre'urilor.

Din comisiuni fac parte: de
legatul Județean al Direcțiunii 
Contropi’ui Economic, ca pre e- 
dinfe; drectorri Came el Agri
cole și secretarul general al' Ca
merei de Comerț, ca membri, 
ți contreInrul s^atsti: Județean, 
ca secretar. ""

constatat necesî'a'ea de dcsvol- 
tare a legăturilor econom ce ri 
culturale îptre ce;e două țări, 
sub semnul prieteniei și cola
borării. După un ejcamen apro 
fundat al si uațici int.rnațio.’a’e, 
reprezentanții celor două gu
verne au căzut de acordțcă rr.eri 
ținerea păcii și securității țari
lor jor, precum și apărarea su 

veranității lor naționale, ceie o 
colaborare mai strânsă între, ce 
le două țări. Ambele guverne 
au hotărît să înceapă îniccl-imci 
scurt timp negocieri în vederea 
încheerii unui tratat de amiJ 
ție și asistență mutuală, consi 
derat ca necesar pentru desvol 
tarea pașnică a celor două țari.

rarea punctului de vedere ev
reesc. Ele nu pot juca decât 'un 
rol secundar. Esența p rob enici 
constă în al ceva Este vorba 
despre dieptul l,a auto letprmi 
nare a multor su'.e de lini 
evrei și de arabi tari tiăesc 
Palestina.

Problema creerii unui 
stat evreesc

Trebue menționat că n ciunul 
din statele cjin Europa do 'Vest 
n’a fost în s are sat Acorde pot 

porului evreu ajutorul î e e ar 
în apărarea drepturilor sale și 
la discrcț a teroarei din partea 
a însăși existenții lui, lăsându 1 
hitleriști'.or și a aliaților lor

Toate aces'ea explică năzuin
ță evreilor spre întemeierea unui 
stat propriu și ar ftfost tied opt 
de a se nega [oporului (evreu 
dreptul Ia realizare'! aceste nă
zuințe Problema ere e.ii unui 
stat, evreu este pe deplin coi...

de 
în

ptă ți actuală.
Recomandările Comisiei de 
anchetă sunt în concordanță 
cu propunerile U R S S.

Delegația sov'e'.ită co nstati 
cu satisfacție că amândouă va
riantele de so;uț e a problemei 
palestiniene, care sunt propuse 
atât de majoritatea cât și 
de minoritatea Comitetului 
special, sunt în concorda .ță ctf 
propunerile expuse de delega
ția sovietică la ses’unea extra
ordinară a Adunării Generale.

Delegația sovietică este de 
acord cu acele recomandări care 
au fost adoptate în unanim.tate 
de Comitetul special.

Mandatul asupra Palestinei 
trebuie desfințat cât se poate

Comitetul pentru „aotivitatea-antiamericană' 
persecută pe progresiști și 
promovează ideologia fascistă 

Sute de scriitori și artiști din Statele Unite 
condamnă vehement manevrele acestui comitet

de repede ți Palestinei t el u< 
să i se acorde în dependență. I

împărțirea Palestinei este 
soluția realizabilă în 
condițiumle actuale

Noi Ir bue să luăm în conU 
derație planul propus de majow 
tatea Comitetului, adi ă pianul 
care prevede înfăptuirea I’alț 
siinei în două state de isine stă 
tâtoare, — arab i evieesc - 
ca iimd [ lanul realizabil în con- 
dițiunile actuale.

Sprijinind în prinț ipiu reco
mandările preze i a e de majori 
tatea comitetului s; e ia', trebuț 
totuși remarcat 'că ele cont.» 
o serie de propuneri șiiaprecem 
care nu pot Ii adoptate cc noi, 
fără o realiză amănunți fi -i 
fără a introduce în ele une!« 
schimbări.

Delegația rov e î ă cons deră 
că elabora ea unui plan concret 
de trasare a hotarelor și d« 
debili tare naționa ă a I'a'estineJ 
trebue să 
Comitetul 
lătura pe 
exîsten te.
Chestiuni

rea mandatului britanic
Dacă Adunarea Generala va 

lua hotărîrea de împărțire a Pa 
lestinei în două’ state, se vor 
Ivi o serie de chestiuni comp'ica- 
te, legate atât de înce area h« 
țiu nii mandatului Angliei asu 
pra Palestin e> cât și de însuși 
planul de împărțire a Palestinei

Deoarece declarația sov ci
că consideră că oda'ă cu des
ființarea mandatului, trebue rua 
tă hotărîrea cu privire Ia au
toritatea care urmează „să adnji 
nistreze Palestina în perioada 
de tranziție și care va 'fi rc pon 
sabilă în f(ga O.N.U-ului și 
legă’ură cu aceasta irebuesc 
laborate măsu i.e îespective.

Dacă în această sesiune 
dunarea Generala va Țotărî cin 
stiunea cu p roi re la c.earea/sti 
tului arab și evreesc ace sta a/ 
însemna un mare pas înainto, 
spre soluționarea întregi prob 
Ieme Palestin ene.

fie co'i tinuată de • 
special pentru a în
cât posibil lipsurile

legate de desiinja-

in
e-

A-

NEW YORK — Trei sute scrii
tori. artiști ți delegați al Uniu
nilor și organiz&țiunilor progre
siste sub auspiciile „Congresului 
drepturilor civile" au inaugurat în 
cadru) unei conferințe, cere a avut 
loc la New York, campania îm
potriva comitetului Camerei Re
prezentanților pentru activitatea 
antfamericană. Conferința a ho- 
tărît să ceară Camerei Repre
zentanților desființarea Comltetu-

lui, deoarece acesta este un duș 
maa al democrației și Statelor 
Unite și .persecută pe progre
siști, protejează pe fasciști și pro
tejează Ideologia fascistă".

Conferința a cerut deasetnenca 
d lui Truman să și retragă așa 
numitul ordin „de lealitate" cate, 
a spus conErluța, intenționează 
să elimine pe sindicaliștii din 
funcțiile guvernamentale.

Ijfl nîin marinari au declarat grevă în
tU.UUU porturile franceze

PARIS — Patruzeci mii 
marinari din marina comerci
ală au declarat grevă în por
turile franceze în ziua de Joi,

alJturându-se celor 15.000 de 
muncitori din transporturile 
Pariziene, care au încetat 
lucrul Luni.

Epidemia de 
holerădinEgipt 

ia pToporț i 
îngrijorâtoai e

LONDRA. — tp'dpmia de 
holeiă din noidul Egiptursi a 
luat proporții alarmante. Co
municațiile cu restul 1 giotu- 
Ui au fost întrerupte. Spira
lele sunt aglomera<e și !n di 
ferite localități din provincie 
s’au ins’alai corturi pentru 
adflposlirea miilor de brlnavi.

Partea de Nord a Egiptu
lui va fi complect izolată de 
restul țării Podurile de peste 
Nil au fost ridicate spre a se 
împiedica orice contact cu 
regiunea contaminată.

a

I


