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Era aproape ora 8. 1 mbiele 
arborilor se Întindeau p1 elimin' 
în amurgul serii. Ferești ele iu 
minate ale imensei clădiri din 
granit cenușiu a Palatului cui 
litrii aparținauii uzinei de auto 
mobile „.STALIN” uni Moscova 
scanteiau str «lucitor.

Clubul îșî trăia obișnuita a 
viață cotidiana

Se auzea o voce subțire și 
pătrunzătoare solfegiiud.

An îmbin] de coarde cânta 
un vals de demult.

Undeva, prin apropiere, se 
distingea un cor care învăța unt 
cântec nou; un corfn împrăștia 
notele unui stacatto.

Scări Vie marmoră, duceau din 
vestiblu in grădină, unde în fo 
tolii comode, ascunse în umbra 
palmierilor și fa boschetelor, * e 
odihneau muncitorii albia ieșiti 
dela lucru.

In ftntiul grădinii era un ră 
zor (uriași, de crizanteme înflorite. 
Se auzeau șușotind fântânile aă 
teziene ce reflectau în mii.de 
culori lumina ce se revărsa pr;n 
ușa întredeschisă fa bibliotecii, 
Oxcameră plăcută cu rafturi ppne 
de cărți, cui mese mici (prevăzute 
cu lămpi de birou pentru lucru 
și cu cartoteci.

in fafa bibliotecii clubului se 
află filiala bit 1 otecii de teta* 1 ,,V.
I. LENIN”, de unde se poate 
căpăta materialul necesar, nu 
numai din tezaurul propriu al 
bibliotecii, ci se pot chiar co 
manda câfțt’din tezaurul biblio 
tecii centrale.

La etajul al doika haosul su

Aniversam Congresul S.ndica- 
telor Unitare, deschis la Timișoara 
la 2 Aprilie 1929 și Încheiat la 
10 Aprilie 1929 prin dizolvarea 
sindicatelor unitare de către gu
vernul Manlu. Comuniștii si sin
dicaliștii, care luptau pentru îm
bunătățirea situației clasei mun
citoare, au fost măcelăriți sau 
întemnițați.

Și dacă azi s’a putut ij nge 
pe cale pașnică la mărirea con
siderabilă a saiariiior și la un' 
început de reducere a distantei 
dinue salarii și prețuri, — SĂ 
NU UITĂM:

— Așa ceva n’ar fi fost cu 
putință fără îndelungata și grele 
lupte duse de clasa .tocitoare 
sub conducerea P1' ridului său 
devotat până la ultim c'citură de 
sâ ge: PARTIDUL COMUNIST 
ROMÂN.

— Așa ceva n’ar fi font cu 
putința fără actualul guvern de
mocratic, rod al acestor lupte și 
j itfe. N’ar fi fost cu putință fără 
libertățile garantate poporului 
muncitor de acest guvern. N’ar 
fi f#»t cu putință fără unitate de 
acțiune a muncitorimii și fără 
unirea tuturor islariafiior ’n murea 
CONFEDERAȚIE GENERALĂ A 
MUNCII, crescută pe glia mănoată 
a libertăților democratice.
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Sărbătoarea = 
= primăverii

Mărturisesc dinainte, că în momentul când 
așez pe hârtie aceste rânduri — in liniștea pe 
care ți-o asigura numai uneori biroul unei re
ducții — un simț de bucurie mă cuprinde la gândul, că 
ele vor ajunge în mâna cetltoruul în clipa când 
împreună cu familia sa va sărbători — după o 
iarnă grea plină de lipsuri, dar bogată în stră
danii șl muncă — sărbătoarea prlmăverlt — dă
tătoare de speranțe noul și de încredere în viitor.

Și intr’adevăr, cu toate greutățile Inerente unul 
război lung șl a doi ani consecutivi de secetă,
câtă deosebire între ziua de azi 
sărbătorită in pace șl cele de a- 

-cum 3 ani șl tnalnie, când fle
care familie, fiecare cetățean st 
gândea cu fngrițorare la soarta 
ce-l așteaptă in zilele următcare.

Djr putem privi lucrurile șl 
din alt punct de vedere — nu 
numai al războiului declarat șl al 
păcii — ajungând bine înțeles la 
aceeaș concluzie de mai sus.

Zilele acestea se împlinesc 18 
ani dela Congresul Sindicatelor 
Unitare dela Timișoara după cate, 
a urmat scoate ea lor de sub pro 
tecția legii; arestarea conducă
torilor muncitorimii; în ace laș un 
masacrele dela Lupent șt opal 
cele din 1933 dela Gi ivita. De 
atunci până la 23 Aug. 1944 în 
fiecare an clasa muncitoare din 
România în frunte cu PC.R. în- 
groșa rânduri.e arestațllor, ale 
sch.ng/u’ț lor șt .ncarcerafilor.

Și când te gândești, câ toate 
acestea, erau ,p ăt<te“ pentru do
bândirea unor drepturi care azi 
— e adevărat mal sunt unii cari 
se împotrivesc — sunt câștigate 
de conducătorii muncitorimii prtn 
tratative dinele. Deostb'rea este 
deci evidentă șl ea se pcate ob
serva în toate manifestările vie
ți', în ceace privește țărănimea și 
feme'le tineretul, șl națlonaliiățile 
conlocuitoare.

Nu voia icsls'a asupra fac- 
i rilor care au determinat aceste 
schimbări uriașe în viața popo

B. SOMEȘFELEANU
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Gura lumii...
Patriarhala

liaiște a „maril«r“ șl »pr«a cia- 
siiților*  ho(i de aur dia regiu
nea Biadulai a fost tulburata de 
către vrednicul ofițer do jan
darmi. slt. Lenin.

Se pare
că șeful spiritual al „Înaltei*  
bande era cucernicia sa proto
popul Secarea din Bălța, cel 
care i ascuns aur In altar, so
crul inginerului contrabandist 
Gh. Lazăr.

A u
făcut ei bieții gozari tot ce o 
meaește le-a fort posibil, ca să 
scape de conștilnclozitat*»,  o- 
fițerulul - pe unde n’au inter
venit I — dar n’a fost chip să-l 
clintească din loc.

S’a 
încercat să sa obțină înlocuirea 
lui cu altul, care — din întâm
plare ? era hlar băiatul simțiri 
sale și cumnatul Inginerului La
zăr, insă a eșuat și această ac
țiune.

. Și 
drăguțul părinte — dacă n’u 
avea norocul să fie judecat In 
D?va — nu va mal avea ocazia 
să slujească in biserica ce-a 
profanat-o, nici la . .. paștele 
cailor,..

D. A. B.

0 zi 'intr’un dub muncitoresc

Cum a fost cucerea 
mărirea salariilor?

netellor sc potolise puțin.
Se deosebi a destul c-c lâmu 

rit melodia iniei orche tre dc 
suflători executata în ritmul u 
nm jazz năbiăklios.

Dui cabinetele de studiu in 
divfdual se auzea voci a ompa 
niate de pian.

L>eodat,â se aii/i’ glasul unul 
bariton t ra un adevaiat vir 
tuos. •

Pe acest virtuos strungar îl 
clieamJ Cerniaev. El lucrează, 
de 20 de ani în uzina la secția Continuare !n padina 3-a

In Ungaria va avaa loc 
o săptămână a priete
niei româno-maghiare

întru 1 și S Mai fl. c.p va șcMeaj
loc în Capitala Ungariei o sap

Și nu numai atât.
Mărirea salariilor a fost posi

bilă în momentul ând acordul co- 
merciol uu UNIUNEA SOVIETI
CĂ ne asgutâ baza pentru mări
rea producției.

— Pentru MICȘORAREA DIS
TANȚEI ÎNTRE SALARII ȘI 
PREȚURI au lupt t neobosit Par
tidul Comunist ti Cq federația 
Generală a Muncii. Ea a devenit 
posibilă aturci cânct în fruntea 
Ministerului Economiei Naționale 
a venit un comunist, — condu
cător strălucit în trecut ca și as
tăzi al luptei muncitorimii Dei tru 
n viață mai bună: GH. GHEOR- 
GH U-DEJ

Dar noile salarii sunt pând te 
dr lupi flămânzi: BURSA NEAG
RĂ, ANARHA IN PRODUCȚIE, 
INFLAȚIA, amenință să le în
ghită

lată dece no’, comuniști, sub 
condu -irea tov. Gh oirhu-Dej 
și sprijiniți de întreaga clasă mun
citoare, suntem hUărâti să învin
gem orice rezist r.ta a bursei 
ntgre șl să >ealizăm OROAM 
ZAREA ȘI CO 1TROLUL PRO
DUCT E Șl CIRCULAȚIEI BU
NURILOR.

Căci vrem ca îmbunătățirea 
situației salarlațdor să fie reală 1 

,Scâr.tela“

de conduite și garnituri și acum 
a ajuns saa, i îndeplinească nor 
ma de 2 -. -Hirt

1 n toate - ei ile im a, când pară 
sosește'incini, el \nie -ar odilt 
neascâ la Pala'ul culturii

Virtuosul cânta aria lui Ro 
bert din opera , lolanta” de 
Ceicovski. „Cine se poale corn 
para cu Matili a n ea ’... răsună 
tuir.uliuo' (intre, fermii coiidoirti 
lui prea strâmt pentru volumul 
vocii sale, amestecanau^ e cu 

tamână a prieteniei românc<;ia 
ghiare, în cadrul căreia se va 
deschide și o expoziție a picto 
rilor români.

Răspunzând (invitației primite, 
d. prim^ministru dr. Petru Qro 
za, va pleca Ia Budapesia împreu 
nă cu tov. Ion Pas, ministrul 
Artelor și d. Octov Livezeanu. 

ministrul Informațiilor. -
Plecarea va ,avea loc după 

1 Mai, șeful guvernului urmând 
să fie prezent în Capitală la 
demonstrația muncitorească 
tru sărbătorirea zilei ,de 1 (Mai, 
(Agerpres).

Cronica internațională 
Bilanțul dasbater^or Consiliului Miniștrilor de 
Externe in jurul raportul" l Consiliului Aliat de 

control d.n Ger nanla
Terminând dezbaterea r-foi

tului Cfonsiijulgi Aliat de Con 
trol din Benin, sesiunea dela 
Moscova a Consiliului Miniștri 
lor de 'Externe a, tr<cut la ela 
borarea propunerilor lucuie în 
baza raportului- 'Din 1 aport și 
din discuțiile în jurul lui a ree 
șit ce a realizat dela capitula 
rea Germaniei, fiecare dintre a 
liați, în zona sa de ocupație 
pentru aducerea la îndeplinire 
a liotărîrilor i dorice lac dc 
cele trei Mari Puteri la Conîe 
rința dela Berlin.

Din discuțiile ce au avut loc 
s’a relevat până la ecidență iap

Până când?
„Până când își vor bate 

joc speculanții — speculanții 
dc toatr categoriile — de mun
ca ții suferinț'le noastre?... 
Până când îți vor râde gliif- 
tt iții de sbuciumul nostru?... 
Până când...”

întreaga scrisoare a bra
vului miner din Valea Jiului ce 
scormonește gol ți uneori flă
mând adâncurile pământului 
ra să scos a de-acolo aurul 
neg u, e p’>nă de asemenea 
întrebări, care cer insistent un 
răspuns franc, răspuns ce 1 
dau Intetdesunr comuniștii

— Tre.em prin clipe destul 
de grele, înaintând — ÎNCET 
dar SIGUR — către o viață 
mai bună.

ÎNCET, p ntrucă avem o 
sumedenie de dușmani, care 
— profitând de greutățile exis
tente șl de insuficienta edu
cație cetățenească șl politică 
a poporului nostru — ne pun 
nenumărate bețe în roate, că 
drumul pe care m rgem e ce! 
bun și că-i SIGUR, ne-o do
vedesc cu prisosință însăși 
svârcoikile Tracțiunii și-maf 
ales — marile realizări de
mocratice obținute până acum.

E lucru știut, că mulți cetă
țeni — mă refer ia cei necă
jiți — în loc să reclame au
torităților compete*  te pe spe- 
culnnții cc-ijum lese, tac „ciu- 
curoși**,  că an găsit articolul 
căutat chiar dacă șt u că 1 au 
plătit fa ntgru. Deasemînea 
nu toate organele tn drept își 
îndeplinesc conștiincios dato
ria. Sa scris în atâtea rân
duri despre acei care au pre
ferat să se „înțeleagă*  ca 
contravenientul și nu l-au dat 
pe mâna justiției. Iar unele 
sentințe ale acesteia ne în-

O. A. Burlacu
(Continuare in pag. 2 a)

tul că Uniunea Sovietica a res 
pectat cu stricteță litera și spi 
ritul hotărîtor dela Berlin, în 
timpul ce autoritățile din zona 
anglo^americana au ocolit ade 
seori aceste hotărîri Ca urmare 
a acestui fapt, în ajunul pregă 
tirii tratatului de pace german, 
condițiunile din zona răsăritei 
nă șj cele din zonele apusene 
s’au dovedii a fi LiferîKe- In zona 
sovietică, de C/.emplu, s’a înfăp 
tuit ireforma agrară,, s a rea 
Uzat demilitarizareai, s’ațu luat 
masuri în vederea democratiza 
iii tuturor aspectelor vieții so

Cunt' -e in pag >-a
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VLADIMIR MASAKOVSKI 
1893-1930

epoca sovieti a, Cântând intr'o 
limba ncțliM și l'berată de tipa 
iele vechi» viitorul patriei so 
cialismului, Vlauiniir țMaiakov 
ski - de l,a a căi tui moarte se 
împlinesc 17 am ocup i locul 
de frunte

Nălscut la 19 Iulie 1393., in ora 
șui BagdadiJGeorgia și mort la 
14 Aprilie 193o, Vlidmiir Maia 
kovski privit în perspectiv^ 
operei sale ne apare ca (iui 
clasic al poeziei sovietice, așa 
cum minunat îl definește llya 
Ehrenvburg.

Deși poet de esență univer 
sala, totuși opera sa nu este 
cunoscută în Europa și la noi, 
decât din puține și pajide tradu 
peri și după cum nimeni nu poa 
te afirma că la citit leu a le variat 
pe Shakespeare, când nu l’a ci 
citit în original și tn;u a gustat 
farmecul locuțiunilor intraducti 
bile caracteristice epocei clisa 
betane, tot astfel putem spune 
că Maiakovski nu poate fi pre 
Viii in deplinătatea cuvântului, 
decât citinduă! în rusește,

Maiakovski a (debutat în li 
teratură în preajma anului 1 )13w 
atunci când simbolismul în poe 
zie, redă în forme rafinate scep 
Vcismul și indiferența față de 
realitate, pricinuite mai ales în 
urma înfrângerii revoluției din 
Wo5.

tl face să răsune în lirica 
rusă o noua melodiei, o melodie 
caracteristică prin gr a n doare.

In toafă această poezie nu 
este vorba de o lupta pentru 
glorie» ci de o luptă de prime 
nire socială către un nou viitor. 
Mai presus die toate ea este io 
călJtare de eșire din mocirla pe 
simismului social, în care caz'ise 
intelectualitatea rusă după ,înJ 
frângerea revoluției din 19o5.

Lirica Iui Maiakovski se sini 
te]a târgul șăti 'beia.fttuncLcând 
irup izvoarele de energie aie 
poporuluioodată cu Marea Revoi 
luție Socialistă din Octombrie.

Cântecul său idlevine fanfară 
mobilizatoare.

Octombrie!, 'a'dat geniului sau 
creator un avânt neîntrecut.

,,Odaltă cu Octombrie, a nă 
vălit în literatură și mai alets în 
poe/ia lui Maiakovski imaginea 
poporului”, notează Alexei Tiol 
stoi iîn studiul' său ,,25 Me a'nitd!e 
literatură sovietică”.

In lupta pentru socialism, 
Maiakovski este poetul tribun 
care pe bun'ă dreptate a putut 
spune: »,străzile sunt peninsule 
le noastre”.

Sărbătoarea primăverii
— Urmare din pag. l-a —

Maiakovski a fost fl rămâne cel mai ban, cel 
mal talentat poet al epocii noastre sovietice.

1. V. isTALIN.

Poe/ia lui Maiakovski pune 
mai presus cic orice accentul 
pe avântul social al popoiului 
către viitor, avan' rare nu re 
gretă trecutul

Maiakovski'a num it in timpul 
primului piui cincinal, în primii 
am de construcție socialista

Prin opera sa dl a untrfatl du 
istoria literamrii ca exponentul 
cel m*i  strălucit al epocii noui 
sovietice, iar prin strigătul săli. 
— proslăvesc patria cluar

tulul român. El sunt cunoscuțl de 
toată lumea de bună cred nță șl 
numai răuvoitorii, dușmanii po
porului muncitor dea orașe șl 
sate au Interesul să falsifice a- 
devârul.

Mal sunt greutăți șl noi co 
munlștil suntem aceia care la în
fățișăm clar arătând totodată și 
calea de eșire, Expunerea tov. 
Ghtorghe Gheorphlu Dej secretar 
general al P.C.R. coie la venirea 
sa tn fruntea Ministerului Eco
nomiei Naționale tn Dtcemvrle 
1916 a arătat deschis poporului 
situația grea tn care se afla pe 
atunci Economia Națională indl-

așa cum es^e, înis?4 o i roskivekc 
de trei ori mai mult pe cea (de 
mâine” ei Kbte veșnic pre it 
în (inimile milioanelor de oameni 
ai progresului.

D. Toncea
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„HAGI MURAD“
de LEON T0LST01
lrad««ere de Ion Biberi 

ți Mihail Caimac
Editura ,,Cartea Rusă”, a 

scos de sub tipar, minunata car 
te ,,Hagf fMurad” de L«v N. 
Tolstoi.

Subiectul (nuvelei este al Siluit 
din întâmplările trăite de .Altor 
în timpul războiului din Cau 
caz în 1851.

Hagi 'Murad alcatuește u: a 
din operile geniațe ale lui Tojl 
stoi. In ea găsim numeroase do 
vezi Ide vigoare creatoare a (scrii 
torului în Ultimii ani a» vkț_i ca 
și în romanele sale din maturi 
tate. > ,

Justiția
Instanța specială de sabotaj, 

de pe lâ gă Tribunalul D a a 
achitat pe hlileristui Carol Altssi, 
Învinuit prntru dosire de mărfuri 
in valoare de mai multe miliarde.

Completul de judecată a fost 
format din: dl Opreanu oreședin- 
Tribunaiuli'l șt d-nii judecători 
Ceighd și Vatliie.

• •

când ș! drumul de urmat, ne do
vedești cum înțeleg comun'șt l să 
țină la curent poporul cu actele 
de guvernare cum înțeleg să ducă 
lupta pentru câștigarea bătăiid 
economice.

Șl aceas ă luptă va continua 
pentru cu primele succese dobân
dite în urma recalculând salarii
lor șt prețurilor să fie urm te de 
alte.e ca: înființarea of ic Hor In
dustriale, votarea legii imtotrlva 
soeculel șl aș zarea greutăților 
bugetare asnpra celor mat avuii 
măsuri cari vor asigura masselor 
solarlate treptat un t ol mal bun.

B. SOMEȘFELEANU

Bătălia însământărllor
Pe zi ce trece, lupta pentru 

câștigarea bătăliei insămanțări 
lor du primăvară devine tot mai 
nu re.

lot mai multe brazde sunt’ 
răscolite, tot mai multe jugare 
primesc samanța care la recoltă 
va umple hambarul ’ noaUre.

In fruntea aoeTei batăln 
ca de altfel în fruntea tuturor 
luptelor duse de popor pentru 
câștigarea unui traiu nu bun 

se găsesc comuniștii Ei mo 
bilizeaza massele de țărani la 
lucrareafi at tmai; grabnica și*  misă 
buni a ogoarelor, ei imobil zeaza 
pe tractorilț.i la repara ea trac 
toarekir, ei sunt primii în echi 
pele pen'.iu repararea iniețtelor 
agricole.

Deunăzi» la l'etroșeni, la che
marea Organizației Județene Va 
le/Jiuiui a <P. C. IR.1» elev'i'$coa 
lei Technice Industriale au con 
feuționat» în orele libere, 25o

Până
Urmare din pag. l-a 

dreptățesc 8& credem că și 
acolo este ceva putred...

A st f.ți speculanți notorii, a- 
iacerlșli de multe miliarde 
prinși asupra faptelor reușesc 
să scape cu pedepse minime, 
in timp ce un oarecare nc- 
gustoraș mărunt c»pMâ doi 
ani închisoare pentru că a 
cumpărat 27 cuă piătfndu le 
mai scump de cincisute lei 
bucata I

Auzi tu dragă tovarășe mi 
ner cât de crudă șl murdară 
e realitatea pe care in cură- 
țe iia subterană »i’o poți ve
dea? Și pri epi că pentru 
schimbarea ei, In sensul do
rit de cei ce trudesc, se cere;

Cui tea de Apel Deva a aihl- 
tat pe speculantul Burs de erma 
de »;botnj, La redus amenda dela 
zece milioane la un milion, men- 
ținâod pedeapsa de trei luri în
chisoare.

Completul de judecat?, a test 
format din d-nil consilieri Lo- 
zeanu, Grecu ți Stanclu.

♦ *
♦

La Dabra d. judecător Popescu 
a condamnat la doi ani încli soare 
pe un negustor pentrucă a euro
pa at ouă cu două mii iei bucata. 
Tot dl judecător a pălmuit femeia 
care a vândut ouăle.

\/ Condamnări
J\pontru sabote j

Instanța Specială dfe Sabotaj 
de pe lângă Tribunalul Hune 
doaia^eva, lacondin a pe in 
culpaiele Salamon (Mla’i '■ Ș1 Co 
vaes Irina din Deva, la loootoo 
respec.iv 2.000000 lei ame idă, 
pentru delictul de sabc aj eco 
nomic. ,

Deasemeni, Cturtea dle Apel 
Deva, a condamnat pentru ace 
laș depet, la 2 luni închisoare, 
cu suspendarea pedepsei, pe 
Vulpe Maria, din Orag'ie. 

fiare de plug, pe care k, iu tri 
mis Prefecturii județului pijitru 
a ii distribuite țăranilor.

La Dobra, Organizația de pla 
tsaf a P c R h icislrîbuit',1 câtorva 
țarani din coin. Roșeam și Mi 
haieșu» '5 ilare de tplf.ig, I grapa 
de fier, 3 ciocane și 3 nicovale 
pentru bătut consa, toat • a 
cestea (executate de muncitorii 
comuniștii din Dobra

Exemple Vii,exemple grăitoa 
re de spirit de sac-itL iu din ipațr 
tea comuniștilor, fjî acest lu 

cru se petrece pe tot mprinsul 
țării.

Pretutindeni, irențiu rnd sea 
ma de oboseala muncii z.iEice» 
comuniștii sunt în fruntea luptei 
pejitru câștigarea bătăliei insa 
mâncărilor de primăvară In ju 
rul lor ei mobilizează întreg 
poporul» pentrucă știu ta de ie 
lu[ în care vor fi făcute 'însă 
mâncările se va asigura luaia 
poporului muncitor. I

I. Rusneac

când?
din pa-tea tuturor consumato
rilor o înaltă conștiință cetă
țenească, dela toate organele 
de control șl anchetatoare 
respectarea dispozlțlunllor gu
vernamentale și din partea tu 
turor magistralilor mai multă 
atenție la suferințele poporu 
Li și mai puțină ascultare a 
celor ce intervin prin pledoa
rii — sau altfel —cum foarte 
bine scrii tu — fn favoarea 
celor ce iși râd de zbuciu
mul nostru.

S’ar putea Întâmpla ca unii 
să ridice neîncrezători, scep
tic, diu umeri când vor citi 
aceste rânduri, că nu vom 
reuși să îndreptăm lucrurile. 
Tuturor le spunem că se În
șeală și-i asigurăm că situa
ția se va Îmbunătăți, schim- 
bâodu se in favoarea celor 
mulți, cinstiți și muncitori, — 
Chiar de-ar trebui să se pră
bușească lumea acelora care 
nu-șl mai trăesc decât ultl- 
mile clipe.

D A. Burlacu.

EXEMPLUL
unui slujbaș cinstit

D. Procuror Gh. Agaehi a 
dat rechizitoriu cu concluziuni 
de arestare pentru (dare de 
mită împotriva lui Gh- Gomom 
inginer și Gherasim Funducaș, 
farmacist, jlnculpații urmărim? să 
obțină autorizații pentru ca so 
tia lui D. Tjavuris implicat în 
afacerea ORAP, să-^1 poată vi 
zita oricând pe deținut la Vacă 
rești, s’au dus la directorul ge 
neral al Penitenciarelor d. Gh. 
Bazalan, căruia iMu propus în 
schimbul autorizaț ei'2oo migoa 
ne lei.

Anunțând siguranța, comisa 
rul Popa a surprins pe Gh. Co 
moiu când înmâna directorului 
închi orilor, care anunțase or 
ganele de siguranță de încer 
carea de mil|ă, ca acont 49 mi 
lioane.

Inculpați! au fost arestați iar 
cazul a fofet repartizat cabine 
tului de instrucție.

Un scurt bilanț
Odața cu venirea primăverii, 

plugarii hunedore.ii au ic it în 
câmp pentru aași in epe munc» 
lor de zi de zi, ’minicăi prun care 
sa asigure hrana tuturor ctlor 
ce înțeleg tâ muncească pentru 
binele țarii.

Din suprafețele pre\âzute (« 
județ pentru în amânțâri în a 
ceasta primăvară, o parte au 
șt fost arate și sentința ce \*  
da roadele'inul așteptat!., a fd j 
îngropata Ia timp și in bune 
condițiuitL

Astfel deșt suntem numai B 
începutul campaniei agricole -;e 
constata că plugarii și.au înțe 
Ies’ menirea ce o au pentru h 
lucra ogoarele și vor duce L 
bun sfârșit lozinca zilei ,,ni j 
o palmă de pământ 'nelucrata 
și rieînsâmânțată”.

- Din suprafața de 64 975 
ha. ce trebue lucrata in aceasta 
prin,avara s'a'.i însămânțat pa 
nă în prezent peste 12.ooo lu 
ceeace reprezintă tea. 2o<',« di 1 
suprafat i tofii reapzândul 1*  
culturile din pr.ma perioadă i e 
insămanțari suprafețfe destul de 
mapi.

Odată cu sărbătorirea Paști 
lor und întreaga natura în 
vieazi și primă\ara îș. arată ha» 
na de - iibatoare îndemnând p« 
toți spre înviorare și munca, 
plugarii sunt aceia ce iși încep, 
munca zi de zi pentru realizarea 
lucrărilor de pe ogoare și pen 
tru asigurarea hranei de toate 
zilele _

Prin munca lor, prjn înțelep 
ciunea lor și prin recunoștința 
ce o ara'ă guvernului Țării, p| i 
gării își vor face datoria di.i 
plin pe ogoare ș.i vor asigura 
hrana*intregei  popubții.

//7£. Agr. M. Chiroștâ

Fapte diverse
Moarte subită

In ziua de 3o Martie a. c, 
în trenul de persoane Băiești. 
Subeetate, a murit subit cetatea 
nul Clhiripa Logliin din Lupent 
in vârstă de 52 ani.

D'n cercetări rezulta ca sus 
numitul suferea de inimă.

Servitoare hoață
Elena Rozalia din corn. Pe 

șterea, pe ump ce era în servi 
ciut Jdui Av. l-'rip loati^din corn. 
Bărășți a rurat mai mul.e ot» 
biecte casnice în valoare de e 
milioane lei după care a dispă 
rut.

In urina cercetărilor intreprln 
se de către postul de jandarmi 
hoața a putut ii larestatăi^i ina n 
tată Parchetului Hațeg, găsindu 
se asupra ei obiectele furate.

TAiat cu cuțitul
In ziua de 3o Martie a. , 

ajutorul de primaj- sătesc Mi 
hăileșcu Valeriu din șatul Bciiț^ 
pe când se găsea în exercițiul 
funcțiunii a fost atacat si tăi;.» 
cu cuțitul de către individul Păs 
cotescu Ioan cauzâțidu.i o ra 
nă în regiunea umărului stâng.

Agresorul a fost înaintat Par 
chelului Hațeg împreună cu aa 
tele dresate și corpul delict.

ȘTIRE MED CALfl
Dr. Eugen Hosu Loghln 

mede dentst anunță
Onor clientelă că și a re
început activitatea ca 

m dlc dentist fn cabinetul său 
pe str. Reg. Ferdii and 17. ><3
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Cum vor fi reținute 
impozitele pe salariu

BUCUREȘTI, 9 (Ageiprts). 
Ministerul Fman|elor a dat un 
comunicat prin cate fixează re
gim til impozitelor pe veniturile 
aia salarii aplicabil salariațllor 
particulari pentru salariile cuve
nite pe luna Aprilie a. c.

Comunicatul precizează că im
pozitul pe veniturile din salarii 
se va calcula ți retine pe luna 
Aprilie 1947 cu titlu provizoriu, 
apllcându-se noului «alarlu co a 
medie de impozit care a fost 
aplicată asupra salariului acelea}! 
persoane !n luna Martie 1947.

Nereguli

Jll-

can-
care

O zi într’un club muncitoresc

O victorie a Uniunii Tineretului Muncitoresc

Ucenkii vor putea călători de săi bător 
cu 5OG|o reducere pe C. F. R.

Urma infervCnței comite 
centrai al Uniunii Tirtere 
Muncitoresc, 'Direcțiunea

H cazul când un salariat a fast 
av.nsat sau mal bine Încadrat pe 
dat* * de 1 Aprilie, cota m'die de 
Impozit este aceea a «alariuh I 
din luna Martie, aferent funcțiu
nii echivalente.

Se știe că guvernul a luat mă
suri din timp ca ap<»vizioarea 
populației lipsite de pâine »ă nu 
lase de dorit. Io cadrul acestor 
■Aiuri a Intrat și dispoziția Pie- 
fecturli jad. Hunedoara referi
toare la obligația proprietarilor 
de mori și mașini de treerat de-a 
preda o anumită crntltate de 
■ura Oficiului Economic 
dețean.

Ca eă nu predea întreaga
Itate de 5000 kg g’Su cu
a fast împus, locuitorul Muntean 
Romulus din comuna B.km'rul 
de Câmp, după ce a predat >800 
kg. s’a înțeles cu funcționarul 
Jarconi Llviu dela Oticlul Econo
mic Județ* an șl acesta a comu- 
□icat oficial Preturii respective

Urmare din p3g l-a 
melodia cântată fie ansamblul 
popular instrumental

Și lumea venea in număr tot 
«ai mare. Trecură lucrătorii a. 
telierului, de strungărie; se du 
•eau grăbiți la lecții membrii 
•olectivului de artă dramatică^ 
•ondus de artistul Dneprov dela 
Teatrul Sovietelor din Mosco: 
va; celălalt colectiv, sub condu 
cerea artistului Stein, nu lucra 
«i ziua aceea.

In uriașa și sclipitoarea s*lă 
«u coloane anume amenajat#, 
pentru,'dans, au intratJîn fugă co 
reografiștii; jucătorii de șah au 
ocupat încăperea ce le este re 
•ervatăjifc undeva, de ideasupr* 
aoastra, se auzeau loviturile bî 
lejor de biliard.

Cei ce făceau studii de cine 
nzatografie și (membrii echipei 
de concerte, organizată înqă la 
începutul războiului, au intrat 
în studiourile lor.

Soliștii echipe;! — cântăreața, 
Irina Nicolaeva ce poartă cosițe 
blonde, impletite, în juiul capu 
tui și 'Vțadim'ir Kaț — s’au bu 
•urat la concertele date de un 
deosebit succes. —

Electri enii contropu il’umî a 
tia sălii de conferințe —• o sală 
imensă prevăzută cu bănci con 
fortabile, ;unde publicul se în 
talnește cu (artiști, lectori, sa1 
vanți și scriitori, ascultând aici

In
tului 
tului
Generală C.F.R. a dat dispozi 
țiuni tuturor stagiunilor de cale 
ferată pentru a acorda imeni 
eilor care au dornic ful fam'lilar 
în altă localitate decât a ea un

Din ajutoarei: familiare pentru 
copii, nu se va retine Impozitul.

Retine, ea care se face cu titlu 
provizoriu, va fi calculată defini
tiv în luna Mai 1947, pe baza 
nouilor cote de impuneri car« se 
vor stabili pe cale de lege, Iar 
eventuale diferente vor fi resti
tuite sau re(lnute salarlaților.

ia of Icul econo- , 
mic Județean L/};

î t- că lusnmnltvi locuitor este sțullt
și restul de

sesizată ti In 
făcute a depus

că susm___
să mii predea 
3200 kg.

Polipa a fort 
urma cercetărilor 
funcționarul vinovat la Parchet 
sub stare de arest.

Suntem informai! că se fac In
tervenții șl presiuni pent.u eli
berarea sa. De ce ?

Credem 
rofundeze 
E onomlc 
«e dea șl

că e cazul să se ap- 
cercctărlle dela Oficiul 
câcl se prea poate să 
peste alte nereguli.

Știri diverse $1 Informafiuni
Primăria orașului Deva, roa 

ga locuitorii orașului să șteargă 
semnele electorale, prin curăți 
ru și vopsire, în (special fațadele.

Blocul Partidelor Deniocra r

lecții de știința popularizată, d« 
spre progresul științei și teh 
nicii contemporane unde discută 
operele artistice și literare noui 
și unde se țin conferințp de 
spre desvoltarea (prpducțjei.

Slujbașii teatrului ‘din; Palatul 
culturii pregătea scena pentru 
repetițiile spectacolului dat de 
teatrul muncitoresc, condus de 
emeritul artist al republicii Gri 
bov. !Ei puneau în ordine în fo 
yer; aranjând expoziția tineri 
lor pictori din școala de pictură 
pentru copii clubului, precum! 
sala de spectacole cu llx> locuri.

Sala miaă, sajo'anele, cord’o 
areie toate erau cercetate, 
controlate și fpregătite pentru 
serata ce urma să ștf țină. ’

Pela orele 11 clădirea începu 
Săjlse golească de ilume țO liniște 
puțin obișnuită punea stăpânire 
pe scări, vestibule și foyer. ,

Ferestrele cabmdfe[or, tșaloa 
nelor jor ale săpior se stingeau 
unele după altele.

Doar reclama filmului ameri 
can „VIsui nemuritor” își re 
flecta scânteetor tremurătoarele 
sale lumini în ferestrele sălii 
de lectură a bibliotecii clubului.

Mâine Ide dimineață1 va reînce 
pe iar tumultuoasa viață a Pa 
Latului Giulturii din uzina de a 
automobile „STALIN”, Ifocul 
de odihnă preferat al oameni 
lor Imuncii. —

de feste întreprinderea la care 
lucrează, o reduce, e de 5o la 
sută în intervalul dela 8 f— 2o( 
Aprilie la trenurile de persoa 
ne pe baza cărților de ucenici 
eliberate de Casa Asigurărilor 
Sociale.

Principiile noului Contract Colectiv
Cum vor fi încadrați salariații cari prestează munca grea. - Un spor pentru munca 
dc noapte. — Stabilirea normelor muncii în acord. Ce salarii vor primi ucenicii.

Inft’o ședința ținuta Luni cu reprcientan.li Uniunilor Sindicale tov. Emiliau Angheliu, membru 
Generală a Muncii pentiu obți-fa Comitetul Executiv al C.G.M. 

nerea nouilor «alarizări.
( < i IM-, a du , tialative cu,

U. G I. R. pentru incheerea 
nomlor contracte colective 
spune tov. E) liban Angheliu 
menite sa asigure salar ațdor 
condiții mai bune de munc i șÂ 
odată cu aceasta să fcontribue 
la o cât mai largă șporire > 
producției.

a

Grija deosebiți pentru cei 
cari prestează munci grele

Reprezentanții (. G. M. an 
(inut să acorde o grijă specialii 
pentru acea cari prestează 
munci grele și lucrează la tem 
peraturi înalte Astfel, aceste 
categorii de munci vor fi in 
cadrate în clase suțerioare de 
salarizare.

Deascmeiî'ea, pentru muncita 
iii cari lucrează cu acizi, s’l» 
prevăzut acordarea în mod gr*  
tuit a unui echipament de pro 
tecție a hainelor- Echipamentul 
rămâne în proprietatea intreprin 
derii, m'uncitoru având numai 
dreptul de folosință.

Iii acclaș timp, .întreprinde, 
ri|e sunt obligate să pună la 
dispoziția salariMțiilor haine ș;

mulțumește locuitorilor pentru 
amabilitate;» ce au dovedit, prm 
faptul qă au fost păstrate până 
azi.

*
Tofi locuitorii orașului oiv*  

sunt rugați aaji curați zilnic pA 
nă Li orele 6,3o dimineața, trO 
tuarele din fața caselor.

Tratativele pentru încheierea 
contractului cojectiv 'de muncă 
au continuat și în cursul zilei 
de Marți,

Întrucât nu se ajunsese la un 
acord în prealabil asupra unor 
puncte din contract, discuțiile! 
au fost duse în comisiuni forma 
mate pe ramuri de producție.

♦
D Dr /Petru Groza, preșe1 

dintele Consiliului de Miniștri 
va petrece vacanța de Paști ]> 
Deva. }

PREC9ZARE
In (urma apariției în ziftrull 

nostru a unei informași trimisă 
de corespondentul (nostru din’ 
Petroșani — referitoare la v*  
goanele de Borhot ce au stațio 
nat în stația Pețroș*m  — Co 
misia Locață a Sindicatelor Uni 
te din Valea Jiului, ne trimite 
spre publicare (următoarele :

Societatea „Petroșani” pose 
dă în orașul Petroșani o eres! 
cătorie de vite, porci și cai (fie 
tracțiune a căror hrănire se Ta' 
ce foarte greu din cauza lipsei 
nutrețului.

Pentru a putea face 'flațăFncce' 
sităților direcțiunea Apro\ izionă 
(riî'a făcut' o comandă'de borhbt 
— <un nutreț foarte bun pein 
tru vite — reușind până în pre 
zent s,ă primească uu număr de 
28 vagbane.

Viitorul TIHWYI
Prezlnâă un foarte variat prog

ram iluzionist, îi următoarele lo
calități din j id țul nos ru.

Gira B rza la 13 Aprilie, 
Brad Ia 15—16 Aprilie, 
Hunedoara la 18—19 AorilL-, 
D va la 21—22 Aprilie,
O ăștia la 23—24 Aprilie, 
Cuglr la 26—27 Aprilie,

io

arătat lupta dusă de Confederați*  

a

încălțăminte prin tconiomate la 
prețuri oficiale
Regimul muncii de noapte

Pentru salariații cțu i prostea 
/ă munca de noapte, s’a brevă 
zut oi priihră de <3 la suta

Munca in acord
In ce privește munca în 

cord s’a obținut inențuieiea tini 
pilor fixați și exiHtenți la I De 
cembric 1945.

Iii continuare, tov. Angheliu 
a aratat, ca s’*u  'menținut anii 
mite ajutoare pentru saUriați 
(căsătorie, naștere, și moarte), 
dar acestea *u  fost calculate in 
preț numai 1 Li sută' șj $u» io Ii 
suta cum s’a procedat în tre 
cut, umflândiv.e altfel pr.ețunlt.

Prima de producție 
șl compensația de acord

Salariații dări lucrează în a 
cord, vor primi o „primă de 
producție”, care va fi teakukta 
îm raport direct cu econoinial rea 
Uzată de întreprinderea respec 
tivăla capitolul „regie”, prinjină 
rirea producției

I uncționarii teclinici și admi 
nistrativi din întreprinderile un 
de se lucrează în acord, vor 
prijTW iu „compensației de acord” 
calculată în raport cu coefieien 
tul de ridicare a producției. |

Patronul cinematografului 
„Corso" din Deva refuz*  

să achite muncitorilor 
drepturile legale

In rândul celor peste 15o 
firme comerciale și industriale 
existente în Deva, se mai găsesc 
patroni care continua sâaji bată 
jocUe drepturile salariatjor lor, 
Unul dintre aceștia este și Gh. 
Drăgoi, antreprenorul cinemato 
grafului „cORSO”.

Acesta, declară că toate drep 
turile câștigate rdle muncitorime 
după 23 August 194 1, sunt nule 
și ilegale și în consecință re 
fuză să ține seama det elfe.

După ce a refuzat să achite; 
în întregime ajutorul de iarnă 
salariatului s,ău Boltosy Alex*n  
dru, operator la cindma, ăcum 
refuză săwi plătească un salariu 
în plus, cuvenit pe luna Martie! 
a. c., așa cum S’aj stabilit între 
reprezentanții C. G. M. și ai 
UGIRjalui.

La repetatele intervenții fă 
cute de către Sindicatul Funcțio 
narilor Particulari din Deva, el

600 vagoane tontă sosită din U.R.S S.
In portul Constanța a sosit 

vaporul ,,Victoria IPiatJetkă” a 
ducând din Uniunea Sovietică o 
cantitate de boo vagoane fontă

Scăderea preturilor în Bulgaria
SOFIA, *9.  — Coresporttlen 

tul special al agenției Agerpre6 
transmite :

In Bulgaria s’au fixa urmă 
toarele rații zilnice de pâine 
tip:

— pentru copiii pânpi la 1 an, 
câte 2oo grame;

— (pentru restul; populației 
câte 37o grame;

— și pentru lucrători (muncă 
fizică grea) câte 55o grame. 1

In urma reformei monetare in-

( I1IR1A Salariații dan locu 
esc in imobilele proprietatea ir» 
treprinderilor, vor ; lali .ca chî 
rie, jumătate din valoare*  loca 
tivăfrai imobilului

Salarizarea ucenicilor
in ce plivește salarizare*  uce 

nicilor sunt prevăzute doua cate 
gorii: —

a) (Ucenici externi, b) ueenicO 
interni.

Ucenicii externi din ultimul 
an, vor primi salariul categoriei 
imediat inferioare în care e>te 
încadrat lucratorul talilii*t  res 
peciiv, iar cel dm anul Hi, sa 
laiul unei categorii imediat în 

ferioare ucenicului din anul IV,
Ucenicii din anul II, urmând 

să primească jumătate din sal» 
nul ucenicului din anul III, iar 
cel din anul I, jumătate din sa 
lariu[ celui din anul II 

Ucenici interni yor fi 
lariați astfel:

Anul IV, 4o la sută, 
lanul ucenicului extern 
celaș »n.

Anul >111, 3o la sută, 
lariul ucenicului extern 
celaș. an.

Anul ,11, 2o la sută, 
lariu| ucenicului extern 
celaș an

Anul I, lo la sută, din *ala  
ritjl ucenicului extern din acelaș 
an 

*4

din 
din

b«

sa
4

din 
din
I

din 
din

sa
*

răspunde că tnujl poate obligai 
sa plateasca acest drept, Iar cb*  
ca totuși va fi nevoit să facă 
aceasta, va plăti salariul înscris 
în statul de plata — în care ni 
înregistrează numai I80.000 lei 
din ooo.ooo lei cât este salariul 
real lunar al operatorului Bolta 
sy, prin aceasta sustrăgându^se 
plății totaje a impunerilor cu 
venite.

Pentru „vina” de a fi căutat 
să?șț apere drepturile cuvenite, 
operatorul Boltosy este încort 
tinuu persecutat și șicanat de 
către Gh. Drăgoi patronul sau- 

Organele Inspectoratului 
MunciiuDeva, trebue să se sesi 
zeze și să trezească la realitate 
pe acest patron care în dorința 
lui de îmbogățire uită că rneta 
dele întrebuințate împotriva 
muncitorimii înainte de 23 Aii 
gust 1914, au apus pentru tot 
deauna.

brută pentru România.
Materialul a fost recepțforja.’t 

de soc. „Odesfer”.

treprinsă recent, Ministerul In 
dustriei și Comerțului, a liotă 
rît micșorarea puțurilor la măr 
furi și a salariilor.

Cltlți șl răspândiți

ziarul .ZORI SOI *

' ♦
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ACTIVITATEA

In ședința <le Marți Consil ul 
fl iluștrilor de lExterne a ternii 
nat discutarea importului eonii 
totului de coordonare cu privi 
re la organizarea politica provi 
aurie a Germaniei.

S’a liofăOt în principiu să se 
garanteze securitate^ interna a 
statului german (Și posibilitatea 
guvernului german de auji e. 
deplini obligațiile fața de alia 

- In ceea ce privește definirea 
și ntimirea puterilor ce tirmea 
iza a fi acordate guvernului pro 
vizoriu german, punctele de ve 
dere britanic, sovietic și francez 
Iau, fost puse de acord, Generalul 

Marshall a menținut în nu 
mele delegației americane, o 
rezervă generală.

Asupra discuțiilor cu privire 
la puterile guvernelor provincia 
|e, (nu s'a ajuns la nici u,n a ordj 

Consiliul Miniștrilor de EJ 
xterne a discutat apoi raportul 
prezentat adjuncților rde preșo 
dintele comisiei (interaliate peni 
tru reparații.

D. Bidault, în numețe dele 
gatiei franceze a țprezjețnt'at Urma 
toarele chestiuni:

— Să se înceapă imediat ri 
dicarea inateri|alu|ui |din uzine 
șî. a 'echipamentului industrial 
german. •

— Să' ise simplifice procesul

VIZITA DELEGAȚIEI FEDERAȚIEI MONDIALE 
s Tineretului De*  
mocrat în India

pELHI, 9 (Agerpres). Cores 
pondentul agenției .Tass trans 
mite:

Eri delegația iFederațtei M011 
diale a Tineretuțui Democrat a 
plecat cu avionul spre Birma 
nia. In cursul șederii sale Î11 In 
dia, delegația ă vizitat cele mai 
importante orașe ale țării pre 
cum1 șt câteva localități rurale. 
Delegații au avut intervederi cu 
Qandhi, Nehru, și cu alți condu 
cători hinduși. La conferință de, 
presa care a avut 'loc la Dalbi, 
delegată au vorbit despre im 
presiile ciipese în cursul calăto 
riei prin India. Ei au subliniat 
cu deosebire aspirațiile pline de 
entuziasmi'ale tineretuțui hi'nd'uș 
de a lupta pentru libertatea ță 
rii lor și de a ătabiți fegături,'

MEETING LA 
pentru aniversarea

NEW-TORK, 19 (Agerpres); 
Corespondentul agenției Tass 
transmite:

Peste trei mii de persoane 
au asistat l|a meetingul convo 
cat de diferite organizații din 
NevvwYork, cu ocazia celei de 
a 10<i aniversări a Republicii 
Spaniole. D. Marcantonio, înemț 
bru al Camerii Reprezentant lor 
din Statele Unite a icuzat înl 
discursul 'său guvernUc an eri an 
de a se arăta prea indulgent 
față de Spania fasci«+ă IM 1 a 
ciiticat apoi politica de mterven 
tie în afacerile interne ale Gițfc 
ciei și Turciei, politică ce nu 
poate decât să contribue la de 
clanșarea unui nou război mon 
dial.

După d. Marcantonio, impe 
perialismu; american înloci.e 
ște imperialismul pazist și în 
cearaă să introducă si ternul fas

CONSILIULUI 
DE EXTERNE 
distribuirii bunurilor ce urniea 
iză a li transferate;

D<;a[atrage'atientiuiie.i că este 
ste necesar să se înceapă acti 
vitatea consiliului inleialat pen 
tril reparații i

Ministrul de [externe sovietic 
Molotov, js’a declarat în general 
de acord cu sugeștfita lui Bi 
dault. 'D. Măslinii a decțiiat că! 
este de aceeaș părere, cu re

Guvernul Sovietic face responsabil 
Guvernul Grec pentru difuzarea de 
știri anllsovletlce

D t’.a Ministerul Afacerilor 
Străine al U.R.S.S.

cova al agenției'american'' „UniIn legătura cu știrile falșe, 
ostile l niunii Sovietice publica' 
te de ziarele grecești, K K tRo 
dinov, ambasadorul II. K S- S. 
Î11 Greci» țrijnfo în ziua de, 1 
1 Apriye [Ministerului Alaceri 
lor Străine al Greciei o liotă cu 
următorul cuprins:

ziarele din Atena vEleftcria’1 
„Vima”, ;;Etnikess Kirikos;; 
apropiate guvernului Grec, au 
publicat în ziua' de ^SiMartie un 
„intervievv”, acordat; chipurile; 
de către Generalissimul I. V. 
Stalini corespondentului'din Mos 

amicale cu tineretul din întrea 
ga lume.

Delegații au imaî vorbit și de 
condițiunile îngrozitoare în ca 
re lucrează copiii și' tineiii din 
fabrici, plantații și deța țară-«

Delegația sovietiaă la Confe: 
rința pan^rsiătică întreprinde o 
mare călătorie prin India La iii 
vitația universității locale dele 
ga,ția a vizitat orașul Allachă 
ba'd. Gu ocazia aceasia s’ă cort 
vocatlunimare meeting în.lparcul 
orașului, unde cetățenii din Alia1 
chabad au venit să salute dele; 
gătii sovietici In ziua 'de 6 A' 
prilie delegația a sosit la CMeu'. 
ta ide unde' urmează.’ a Ipl -ca sprd 
Madras, Eleiderbad și alte loca1 
lități.

NEW YORK 
Reuublidi Spaniole 
scist în Grecia, Turcia șj alte, 
țări funde popoarele luptă pen 
tru independență și democrație. 
D. Marcontonio, a cerut State, 
lor Unite să adopte o atitudine' 
mai fermă față de Șpani’a luk 
Franco. —f

Cei die față au ascultat apoi 
discursul'secretarei partidupii co 
munist spaniol Doleres Ibarurf 
(Pasionaria) dare a "fost trans1 
iris din Franța pri)n radio P[a 
ssionaria a condjaminat per e u 
tarea republicanilor isipianioli și! 
a cerut poporului american să 
împiedice livrările 'de materii 

■prime guvermilui Franco.
La această [adunare s’a ădop 

tat o rezoluție prin care Sta 
fele Unite precum și toate po 
poarele democrate slunt invită 
te sg după imediat legăturile; 
lor cu Franco.

~ Imprimeria Județului Hunedoara D «a 339 — 1947.
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zerva de a se ajunge la o mițe' 
legere cu [privire la stabilirea 
din nou a nivelului industriei 
germane. '*

MOSCOVA Ministrul de e 
xterne francez d. Bidault, a a 
vut Marți o intervedere cu d. 
Kardeli, vicepreședintele consi 
liupu de miniștri jugoslav și cu 
d. Gruber, 'ministrul de externe 
al 'Austriei. w 

ted Press” indicând ca sursă a 
informației asupra 'acestui „in. 
tervievv” "arul „Makedonia;; 
idiii Salonic.

Acest așa zis „intervievv” e, 
ste o născocire dela început pa 
nă la sfârșit și în general niciun, 
fel de intervievv de acest l'el nu 
a avut loc. In ceeice privește 
cuprinsul acestui intervievv, ej 
a fost întocmit după modelul 
altor știri falșe, ostile Uniunii 
Sovietice ce apar din timp în 
timp în organele de presă din 
apropierea Guvernului Grec.

Considerând o asemenea si 
tiiafie cu totul inadmisibili, Gti 
vernul Sovietic face responsabil 
Guvernul Grec, pentru difuza 
rea ;n organele presei grecie 
ști a 'menționatului intervievv 
fals.

Declarațiile d-lul Pr»f C?njtantinejcu la$l 
la Cairo

BUqURElȘTl, 9 l(Agerpres)' 
O telegramă de azi dim. din' 
Câiro anunță că d. prof. Cotai 
stantinescU *ași  vicepreședintele; 
parlamentului român cu prilejul 
conferinței uniunii interparla 
inentare a făcut declarații subli

Din toată lumea
9 Purtătorul de cuvânt al A- 

gențtel Evreeștl »’a ridicat îm
potriva declarației fîcuta de re
prezentanții britanici în fața Con
siliului de securitate precizând că 
Anglia continuă în Palișflna po- 
politica de tergiversare. Conform 
rapoartelor, venite din Ierusalim 
se poate deduce că Anglia nu se 
va simți legată de hotărârile Na
țiunilor Unite în privința Pa
lestinei. *

O Directorul general al U. N. 
R. E-ei a drc'a at că dacă Or
ganizația Internațională pentru 
refugiați Bu va lua ființă cât 
mai repede, toate persoanele 
strămutate vor trebui trimise în 
țările de baștină.

*
* Presa australiană critică con

trolul aliat din Japonia pe motiv 
că în realitatea el este numai un 
control american.

*
• In alegi'rile parțiale care au 

avut loc în Turcta, la Istarmbul

— Urmare din pa*.  1.

ciale din Germania, împiedicân 
dil.m prin acesta reînviere 1 la- 
cismulin.

In partea apuseană a Germa 
nici nu s’au luat decât juma 
lăți de măsuri Marii moșieri și 
capitaliști, foști piloni pi ilascis 
nu|ui german, se simt acolo la 
largul lor.

Năzuința Uniunii Sovietice de 
a se ajunge în sesiunea dela 
Moscova la o rezolvare coordo. 
nată a acestor probleme, fntâni 
piuă mari piedici. Astfel, în șe 
dința din 3 Aprilie, V. M. Mol 1 
tov a propus să se întocmească 
o recomandare c< ordonata refe 
litoare la efectuare,reformei 
agrare,ăn toate zonele în cursul 
anului 1917, Această recomanda 
re trebue să cuprindă o clauza 
prin care a se prevadă necesi 
tatea de a preda tiranilor pă 
mânlurile aparținând' mardor 
moșierijjunkeri. Totuși, ceilalți 
trei Miniștri s’au pronunțat îm 
potriva ace iei propuneri sovie 
tice și au declarat că nu este 
pos.bil dea pe efectua' în zoneHe 
lor o reformă agrară pe cara 
înliiiG In felii) acesta măsura 
cea' mai esențial 1 întru st irpirca 
reacțiuiiii fasciste, nu rămâne 
decât o (declarație formala

N’a fost coordonată nici pro 
punerea delegației sovietice dt 
a se aplica în alegerile din Cer 
mania sistemul electoral propor 
țional. care este mai progresist 
și care d,ă posibilitatea reprezen 
tării cât mai complete' a 1-uturor 
partidelor cei au parte la ampa 
nia electorală.

, In chestiunea lidliidării poten 
, tialupii industriei de război a

niind opera larg democratică în 
țara sa. Care a efectuat impor 
tante reforme șocialc, reforma 
agrară., a ’jat libertăți sindica, 
telOr și’ ,a abojit discriminările 
rasiale și religioase.

au fost aleii toți deputății Parti
dului republican al poporului. Par
tidul democrat n’a luat părte la 
aceste alegeri.

• Partidul comunist bavarez a 
anunțat că va fuzlcua cu partidul 
unității socialiste ain Germania.

*
A In scurt timp urmează să 

treacă prin București o delegație 
economică bulgară care va duce 
tratative comerciale cu Uniunea 
Sovietică. La înapoiere, delegația 
bulgară va duce tratative cu gu
vernul român in vederea închee- 
rii unei convenit! comerciale în
tre România }i Bu'garia.

*
• Miercuri 9 Aprilie, Consi

liul de Miniștri s’a întrunit sub 
președinția d-lui Dr. Petru Groza. 
Conshlul a luat măsuri pentru 
aprov zloriurca regiunilor bântuite 
dă secată și Capitalei, cu pâine 
de Paștî. S’a stabilit indicele mi
nim pentru funcționarii publici la 
700.000 lei. După ce s’au rezol
vat și alte lucrări cur>.r>te, Con
siliul și-a ridicat ședința Ia 
ore' 13.

Germaniei s’au u-.l/at de 
semeni a puțin pro: ii-.e l e if 
și Marshall necon.-in.țnd l 1 a 
rea termenului în care acea te 
operațiune urmeazu a fi ternii 
nata Nici in chestiunea rep 
riilor nu se îndeplinesc hoiiiri 
iile IncJkând acordurile rial 
zare, autorităț le angț. aamc 
ne refuza sa efectueze livrtii ife*  
în contul reparațiilor către U»i 
unea Sovietica și ignorează • 
rerea de a se compensa | a atee 
le suferite de toate o lelal e țtiri. 
in acelaș timp, Angli 1 și U S A 
își satisfac în onod arbitTia !<• 
tențiunile de reparații, întrteid 
Î11 posesiunea bunurilor perm» 
ne (aur, vapoare, învestit 1 <»• 
capital german îfii străină a», 
patente) și a prim t depe um 
o sumă care depășește pe atea 
pe care ;> pretinde ne drept 
Uniunea Sovietica Mo impar te 
dolari), ziarul francez ,.le (& 
hier Polilique” relevă ca cea 
mal mare |;epaiaț:e primi ă 'te 
Anglia și U.S.A. a fost însuși 
faptul unificării zonelor engleze 
șl americane de ocupație ț' --ep»- 
rării lor de restul Germaniei

In ședința < ojisilmlui Mân» 
ștrilor chestiunea viitoa.e ra» 
duiri de stat a Germanie a pr» 
vocat multe discuții Accas.b 
chestiune are o importanța io.»» 
te mare, căci de rezolvarea ei 
depinde daca Germania e 
pițtea desvolta pe o cale J<.m» 
cratică. L niunea Sovietică cr« 
sideră că trebue sa se pastre»» 
o Germanie uni'ara, cu un r» 
gim politic democratic, '»<*  o» 
gaițele puterii urme îzâ, ( con 
stitui pa; baze democratic- in 
trecut, clica lmierista a e tra 
lizat conducerea de stat Ei Ge» 
maniei și ia desființa pail mm 
tele ținuturilor (lanta^u. il. < 1
ministratiile lor autonome) D11 
pa. părerea delegației sovietice, 
aliații trebue să restabilea că a 
cea descentralizarea conducirW 
de stat qire exista aiterlo- șt 
să creeze un guvern german 
provizoriu, care < ăăși poa a. a: 
suma răspunderea, pentru .a<te 
plinirea obligațiilor ce vor (te 
curge pentru Germania din tra 
tatul de pace.

Propunerile delegației <a. ieri 
cane oglindesc în mod pro .ua 
țat un alt punct de vedeie. Pa 
că,‘după cum propune Marshall, 
guvernul german s'ar compun» 
doar din reprezentanții ti atu 
rilor, lucrul acesta ar putea fi 
desigur interpretat, ca o lichi
dare a statului unitar german. 
In plus 'desmembrarea Germa 
niei ar fi în interesul rcacțona 
ri|or, ai elementelor car mb 
stindardul reîntregirii ț r, aa 
putea lupta pentru reînstai ; a •> 
fascismului și pentru un .îou 
război de agresiune și ,ie 1» 
vanșă.

Partizanii ,.federalizai ii ’ du 
pă metoda americană urm. e»« 
scopurile lor epoisie. Ei știu a 
părțiisep^rafe gin1 German a v ©r 
putea mai ușor fi puse în ervi 
ciul capitalului ștrăin, decât • 
Germanie unitară- De-ceea ei a 
pară cu zel planul de fee ral 
zare, socotind că prin de meni 
brarea și slubiugarea economi.t 
a Germaniei vor termina cu 
fostul lor concurent, de care s» 
izbeau înainte în multe țari d« 
peste Ocean. Dar ace.te , la.iuri 
nu corespund nici intereselor po 
porului german, nici intere i_i 
vitale ale altor pop.are, car» 
după încercările unui război 
greu năzuesc spre securitate și 
spre o pace îndelungată și trai 
nică.

Din .GRAIUL NOU*


