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VREM UN POPOR
ÎMBELȘUGAT și CULT

Dacă comparam atitudinea 
față de cultuiă, a regimuri 
lor trecute și cea a democra 
țici populare o să putetn con 
stata cu ușurință așa cum 
în toate problemele și în a 
Ceasta, atitudinile sunt dia
metral opuse. Explicația e 
ste simplă: Dacă elementul 
vital al democrației populare 
este cultura, răspândirea că
ruia este o necesitate In’er- 
nâ a regimului, elementul dă
tător de viata a guvernărilor 
trecute era ignoranța cultu
ra fiindu-le otravă de moarte. 
Acest lucru poale fi înțeles 
mai bine dacă luam în consi
derare, că scopul regimurilor 
reacționare era înrobirea și 
exploatarea poporului, iar 
scopul regimului democratic 
este eliberarea lui.

zXceste sunt ideile < are 
se nasc citind declarațiile to
varășului (lh. Vasilichi, Mi
nistrul Subsecretar de Stat ța 
Educația Națională, care în 
intervicwul acordat Revistei 
„Studentul Român ’ zugrăve 
ște perspectivele unuK noui 
culturi populare, de nivel ri
dicat, izvorită din structura 
economică sanatoasă a Repu 
blicei Populare Române și 
care la rândul ei va contribui 
dcasemenea la ridicarea nive 
lu]ui acestei economii.

Reforma învățământului 
schițată se va adăuga la 'an 
țul marilor reforme, puse în 
slujba poporului înfăptuit de 
tânără noastră democrație po 
pulară și va atinge toate gra 
dele de învățământ începând 
dela cea preșcolară până la 
Institutele Superioare de Cer 
cetări Științifice.

Necesitatea aceste: refor
me se resimte de mult, pen- 
trucă in locul simulacrului de 
știjnță a unui regim bazat pe 
minciună, trebue pusa țiiin

65 ani dela
KARL

moartea lui 
MARX

Au trecut 05 de ani dela moartea 
omului d<»,pre care chiar in aceiași 
zi de 14 Martie 18i3, prietenul său 
Eriedrich Engels scria astfel lui 
Wilhelm L.ebknecht: „Nu pot să mi 
închipui că acest cap gen.ai a încetat, 
să rodească cu i.fei.e sale puternice 
mișcarea muncitorească. Ceeace noi 
suntem cu toții, pr.ntr’insul noi 
suntem; activității sale de gânuitur 
și de om de acțiune mișcarea îi da-, 
torește că e>te ceea ce este; fără 
dânsul noi am mucegai încă în sânuț 
celei mai mari confuzii’’.

Trei zile inai târziu, la 17 Mar
tie, Karl Marx fu înmormântat ’a 
cimitirul Highgate uude, a uturi de 
iubita sa soție na.cută Jeuny von 
Westpha.en, el odihnește ^ub o pla
că de marmoră înecată între ra nuri 
de iederă. Pe acest mormânt, îi 
toamna anului trecut, — cu prilejul 
Conferinței de’.a Londra a m niștri- 
lor de externe, - a depus X’iace^av 
Molotov, o jerbă de flori adu ând 
astfel omagiul mișcător al celor 200 
milioane cetățeni ai Uniunii Sovie
tice pentru cari numele lui Marx 
nu înseamnă numai un simbol, ci 
este un program de gâ dire, de 
viață și de înfăptu re. A avut drep
tate Engels când, in discursu. său 
rostit la înmormântarea lui Marx, 
a exclamat: „Numee său va ’ri- 
dealungul veacur lor, dea emirii și 

opera sa”.

Prolatari <Ui toata țirlla

țin pința adevărata care să 
gă înainte regimul nostru pi 
pulai.

Dar dacă aceasta este s( o 
pul, este firesc că și cei , he- 
mâți să răspândească acea ;tâ 
inHur’a să fie r< cruțați din 
acele straturi sociale d<‘ , â 
ror interese sunt legate de 
cultura populara, adică si fie 
elemente democratice, iar țn 
vățăceii acestei noui științe 
să fie copii de muncitori, ță
rani sărăci și intelectuali p;o 
gi esiști.

Trcbuesc inlaturați din în 
vățăntânt a .epții cultur i bur 
gheze în descompunere, carc 
otrăvesc prin putrefacția lor 
sufletele copiilor noștri atun
ci când ei sunt cei mai in- 
fluențabili cel mai ușor de 
modelat: in an:i școlăiiei.

Trcbuesc înlăturate din via 
ța noastră culturală, educati
vă acele elemente ale căror 
interese sunt legate de clicile 
care nu doresc progresul 
științific al poporului nostru.

Trebue liberată viața noa
stră culturală de balastul tre 
cutului și descătușate noui- 
le forțe creatoare ale poporu 
rului.

Școlile noastre trebuesc de
barasate de caracterul sterp 
teoretic potrivite să mode
leze tipul de pierde-vară a tâ 
nărului burghez, a omulu. li 
psit dc încredere in pjoprule 
forțe, unealta, docilă a asu
pritorilor care „se naște fun 
cționar și moare pensionar’ .

E. Genad
(Continuare în pag. IV-a)
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Opera nu poate fi despărțită de 
om, — căci atât prn învățătura cât 
și prn activitatea sa Marx a fost

aijtrând liber.atea pr.sei, 
pe care reacț on. r i falsifica- 
ist<>r.c au cautal să lefsubes- 
pnn sfruntata minciună, ca

Alexandru Petofi, 
maghiar al libertății 
1848: primăvara popoarelor.

Este anul când, încălzite de focul

I

1
1

tipul desăvârșit al revcliițioijarului. 
A fost un revoluț onar în știință, 
desconcr nJ ’egiie . a-e guvernează 
evoluț a ister ci omeneș i, scoțând 
|a iveaă faptul fundamental, până 
|a el înăbușit de gând r. a burghe
ză, că r ladile dintre oameni în ca

drul pro. esu’.ui de produce e a bu

(Continuare in pag. Il-a)
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Ridicarea satelor noastre 
e o sarcină a fiecăruia în lupta pentru 
asigurarea victoriei F. D. P. în alegeri 

Pe marginea conferinței ad-tive județene
In numărul trecut al ziarului, am redat felul în care s’a de; lăturat 

conferința idnvn.j.rafvă județeană dela Prefectura Deva, din ziua de 
11 Martie a.c-, sublin.ind rapoartele de activitate și rea i. ăi dintre 
ședința 
analiza 
țu|ui.

Dat
numărul de țață, schițam
nute in urma muncii dc interes ob ștesc din țimpul d,n 
țul nostru.

tn plasa 11 a pragra.nul de pre 
tație pe luna Martie a fost indepiniț 
până acum m procent de 80 
sută.

In satele p.asei Dobra, echipe de 
muncitori și elevii Gimnaziu uj 
dustrml din DQbra, rcpa.ă țărani
lor sărai unc.trle agri.o|e S’au pie
truit câteva șoiee, iar acum a în 
ceput lucrul pe țo.caua Bretea Mu 
rcșaisă MisuncM

Dacă principala preocupare din 
acest timp a moțlor din regiunea 
Băii de Criș e curățitul pomilor, a 
poi nici munca de folos obștesc no 
c lăsata mai prejos. Astfel: la Tom-

trecută și cea de acum, 
muncii depune, - făcută

fiind conținutul bogat ți
In

la

In

revoluției fianceze, popoarele sunt 
chemate la un.re și lupta pentru li
bertate de cei doi mari dascăli ai 
mișcării muncitorești, Marx și En
gels, prin Manifestul Comunist, când 
în Italia poporul dă semne de răs- 
vrătire, iar la Vrena începe să se 
clatine c'tadeă habsbirgi.ă a prin
țului Mctternich.

Sub influența acestor evenimente, 
în ziua de J5 Martie 1848, flacăra 
revoluției se aprinde și la Buda
pesta, unde ,,Tineretul din Martie’’ 
condus de poetul Petofi, de scriito
rul Jokai Moor și de profesorul Vas- 
vari Pal, iese pe străzi, ocupă o li-.' 
pografie și tipărește, nesocotind cen 
zura, faimoasa poez e revoluționară 
a lui Petofi ,,Sus Maghiare” și re
vendicările mas.-e or formuțite in 
.,Cele 12 puncte”; apoi o delegație 
însoțită de 20.0.0 inanifestanți în- 
sufleț ț , con rânge oc Guveiua'o ul 
orașului Buda să elibereze pe deți
nuți! politici de toate n: ționaiiLațjl ■ 
în frunte cu s r itorul po o ului nu 
ghiar Tancsics Mihai și cu se iitori l 
și luptătorul românilor din Banal. 
Eftimie Murgu,

Așa s’a născut democrația ma
ghiară, ștergând privilegii’e nobili 
mii, proclamând ega'itatea în fața 
legii ș, 
cuceriri 
tori de 
timeze, 
nobijimju maghiara ar fi abdicat de 
bună vo e la rr vileg j[e sale.

Vestea re ouțic’ an Budapesta a 
prins în vâivă.ăle ei și spirit. 1- dn 
Ar leal, pentru ca după t ci uni să 
treacă dincolo de Carpați, in Prin
cipatele Române, unde a.țiunca mrs- 
sclor, pregătită de Asocația revolți 
ționară „Frăția” de sub conducerea 
s r'i'.oru ui N co’ae Hal tucu, prov' a 
că abdicarea Domn'torului reacțL nar

(Continuare în pag. IV-a)

prciectul jude-
tăcute de pretorii plasei or, cât ți 
de tov. Grigora,, 

plin de realizări al 
mic - minunate e

rapoartelor, In 
rezultate 
urmă, in 

ol't i- 
judv-

p.-ntrunatec s’a ridicat un șantier 
construirea unei șosc e de legă ura 
cu cele alle cotnuue. Cum sa,ul e-lnl 
conjurat d n toate părpL dc dealuri 
fiind a-tz^j parca Intriun bazin, 
singurul loc pe unde se pat -a con-

(Lontinuare In pag. Ifl ajț

Ridicarea neconten tă a i ive u i ii cultural al
(mute vâta l'mp în berna î ituncr • cului și neștiinfei de către 
ne]e „istorice” — a fost unul din 
regimu ui no t'U demo.ral'C |n,|Xj

In jud. nostru mun a a casta a 
la Hune locra a f jst reintrata șea 
dezvoltarea n \e Iii c Itai. I al ni n 
doara au înf imat o ca ă de culm 

Băcia a fost rter n fru t loca ul .. oa

CETĂȚENI!

VOTAȚI
LISTA Nr. 1

cu semnul

SOARELE
izvor de viată și de 

lumină

masselor populare
guver 

Prm.ipa'ce ob e.tive d- muucă alt 
Iar.
fost rodnică. Vedem in clișeu: (1) — 
la primara de centru. <2)— pentru 
uitorilor, uzinele I. M. S.—hrne 
ra -- „Alex. Sabia’.’; iar (3) la 

lei primare.



2 ZORI NOI

Si c u. ii o «a. m
------------------ —- -------------—---------------- 1 țările vecine și prietene 
Prin ce este garantet dreptul la muncă în URSS. —----------------------- ---------

și de ce este irealizabil în țările capitaliste Invențiile technice
în U. R. S. S.Societatea socialistă a-iguri o ine 

uilor muncii nu numai linertați po 
titue, ci ți bunăstarea materia.ă, In 
societatea so-:a.i tă stalul g rant.a/a 
cetățenilor executarea tuturor vlrep 
iurilor lor.

Unu! din drepturi e cele mai de 
mocratice de care se bucură cetațe.ii 
Țări Sovietelor este duptu! la o 
muncă garantată și i eniuncrarca in 
raport cu cantitatea ți c.al Citea mun
cii prestate.

„Cetățenii U. R. S. S. au drept. I 
ta muncă, adică dreptul de a capata 
o muncă garantată și plătită po 
trivit cu cantit dea și calitațca ei.

Dreptul la muncă <1 te asigurat 
prin organizarea socialistă a econo 
mici naționale, pr n ere teica ne n 
treruptă a tortelor de produc ie ac 
societății sovietice, j rin iul iturarca 
posibilității crizelor e on mi.c si 
-prin lichidarea șomajU ui’’ (art. 116 
il Constituției U. R. S. Ș.)

In raportul sau „A-upra proectu 
ui de Con-tluț e a U. R. S/Ș.” fa- 

.ut |a 25 Noembr c 1936, Gcneralis- 
siniul Stalin a pus că:

„Constituția U, R. S. S. 
nu numai ui proclamă șlrcplul la 
muncă, ci îl și garantează prin fi 
xarea legislativă a fapt lui li sei cri
zelor iu so ielffia sovieti ă, a laplu, 
tui desființării șomajului’’.

In Țara Sovietelor toți cetățen i 
■se bucură deopotrivă de dreptul la 
muncă, indiferent de sex, rasă și 
național t-t , t r socaă, cr.gine 
si religie. In Uniunea Sovieti.ă ga
ranția juridica a Jr.ptulu la iniin.ă 
o iernează legislația muncii

In mod deo ebit Con tituția U.R. 
S.Ș., fixează drepiul la m.m ă al 
femeii. Art colul 122 al Con f tației 
suna :

„Femeea în U. R. S. Ș.. arc- drep 
litri ega’.e cu cele ale bărbatului în 
‘oale domeniile vieții economi c, 
publi.e, cu turale și socialo-politice.

Posibilitatea rea izârii ace.tor 
drepturi ale femeii este asigurată 
prin aeordarek unui drept egal fe 
meii cu cel al bărbatului la muncă, 
ta plata muncii, la oiilină, Ia asigu 
rarea socia'ă și la învățământ, | n 
'«rotirea de <^tre st-t a intereselor 
namei și copilului, .prin acordarea 

concediilor cu plata s.-.l inului fe
meilor însărcinate, p in orga.iizarea! 
anei rețele T-it n ie de maternități, 
leagăne și grădinițe de copii”’.

După război în toate țările 
capitaliste femeile au fost con 
cediate în masă din fabrici și uzine 
in Uniunea Sovietică atragerea fe
meilor spre a.t'vitate obș'ească și 
în procesul de produ.ț e continua 
neîntrerupt. Pe când în Anglia, ca 
și în alte țări capitaliste, femeii ■ 
primesc pentru o muncă la fel cu 
aceea a bărbaț lor un saariu m ii 
mic decât .aceșt a. în Țara Soviete 
lor această nedreptate a fest aboliia.

După rozboi in toate țările cap ta 
țiste, șomajul a început să crească. 
Statele Unite a’e Amer'.cii numără în 
prezent peste 2 mi.ioane șomeri. A- 
proape o jumătate mililon de sol 
dați și ofiț.r americani demobil zați 
nu și-au găsit de lucru n ci până 
în ziua de astăzi. Afară de asta, mai 
multe miloane de muncitor. a neri- 
cani lucrează numai câte 2—3 ore 
pe zi, adică sunt în par.e șdmeri.

După înclieere^ războiului, in U 
nittnea Sovietică fiecărui os aș de 
mobilizat i s’a dat clre, tul să se 
reîntoarcă la munca pe care o fâcusd 
si înainte, sau Ia altă muncă.

întreprinderile și instituții e sovi
etice sunt ol_l gate să of r- ost .și or 
demob.lizați o muncă in raport cu 
specia.itafea și cai.ja.ia fiecăru a.

In Uniunea Sovieti ă insă munca 
nu e garanta.ă numai potrvit capa
cității fie, ăruia, ci se creauă și con
dițiile pen.ru ca oameni muncii să- i 
poată ridica confnuu gradul de ca 
tificare. Pe lângă fabr cl și uzine 
ființează numeroase școli și se or 
ganizează cursuri. Pe când în Jă 
rile capifa iste muncitorul înainte de 
a obț ne calificarea trebue să preș 
teze ani de zile o muncă de sala

hor. iu Uniunea Sovietica suit 1! 
poar a grija ca fiecare mancLor să 
devină cât mai repede ca i > at.

A e.țui -unt in. ri e c.iceiiii ac 
so.ialis"iu ui care garantează în Ța ;r 
Soviete!' r dreț tul la mim ă.

Po i a brrg.ieziei lată de drep 
Iul la mim a s’a v i lit cu 1 rtale 
in prima rata anului 1943 ț i in ati
tudinea lupa de reprezentanții ț ri 
lor capitaliste l.i Conferința Inter 
națioiia'ă dea San 1 ra icis o, când 
a fo t elnb r.it statatal O gmizaț ii 
Najiunilor Unite. I a această conic- 
rin,a delegaț a ovei ăa po u, .a 
în sta utili O. N. U. să fie in; tis.’i 
și asigurarea dreptn'ui li tnun a, 
ca imul din cele mai importante 
drepturi a’e o.nil'u . Aecas'ă pr glt 
nere n’a fost insa primită, lu rit d ■

Mecanizarea agriculturii în U.R.S S

Un an dela intrarea în funcțiune 
a centralei electrice de pe Nipru

La începutul lunii Marlie s’a îtn plinit un an de'a punerea tn funcțiu
ne a primei turbine de'a cmtraa hi uro-eiectrLă „Lenin” de pe Nipru, 
cenlra.ă ridicată din ruine. Cu azest prilej P. J. Ivanov, drectO'Ul Dne- 
proghesului a făcut următoarea declarație:

I ractoare gata pentru a fi trimise centrelor de mașini

— Anul care s’a scurs de a i îtra- 
rea în funcțiune a primei turbine a 
arătat că toate lucrările de con 
strucție și montaj au fost perfect 
executate. Centrala lucrează cu un 
mare randament. Livrând cec m i 
eftină energie electrică, ea a făcut 
cu puțin,ă economisirea a sute de 
mii tone de cărbune. D îeproghe ut 
a ieșit de două ori învingător în 
întrecerea socialistă desfășurată in 
fre uzinele electrice din Uniunea 
Sovietică. De.i centrala lu rează i i- 
tens și condițli.e de mun ă s nt 
îngreuiate prm faptul că lucrările 
de construcție mai cont.nuă încă, 
nu s’a înregistrat nici o avarie s u 
întârziere în livră i de curent. Ce 
de al treilea an al planului c n i al 
îl marcăm pr n intensifi.area u tei 
penlru ri i aea randamentului uzi 
nei. In luna Ianurre ajn în le,.ui 
programul nostru de p o tucție a 
energiei e'ectrl< e cu 119 a su’ă. 
Intr’un cuvânt, centrala lucrea.ă foar 
te rentabil.

Acest lu ru se datore te în cerr 
mai mare mă ură personalu ui de 
exploatare al uzinei. Jn cursul anu
lui trecut au fost create cadre noui.

Umplem butelii den Info’-mațiuoiAragaz 

a|fel explicabil' btrghezia nu e îu 
stare să aco.de a.ea drept. Nicio 
constituție a vreunu. stat pi aii t 
mi garantea.ă cetățenilor ei ilieptul 
la mun 4 t ap m.ișt i sunt int re ați 
ca în ț.rd lor să existe în perma 
nentă o crmapi de șomeri — raz r 
va de bra e de munca ieftine și 
nuj.c de j re u ie a upra intrigii 
cla e muncitoare. R gin ul capitali t 
pentru vâie crize.e și depresiunile 
sunt ceva jar ideristie — dă naștere 
in mod inevitabil la șomaj.

Uniunea Sovietică, avand o ei o 
tio.mie plan.f cată, e Iertă pentru 
totdeauna de . r.ie și șomaj. IJniu 
nea Sovietică a to ț în star" nu 
numai să [ ra la ne. dreptul sfânt al 
fiecărui ceta ean la ni încă, dar să 1 
și r a i/eze in mod consecvent.

recrutate din rândurile ostașilor de
mobilizați și a'e ccl ioznicilrr.

Actualmente centra a noastră lup iri 
pentru indepl n rea planului cin «nai 
în 4 ani și aprovizionarea neînt.e- 
ruptă cu energie electrică a între
prinderilor din regiunea Zaporojie, 
și alte regiuni din valea Niprului, 
precum și cele din Donbas.

Barajul de’a Dneproghes in fază de reconstrucție.

In l'niuii.a •sovieti a invențiile 
trliniic au luat o ru rr amp oare. 
Sul'- de mii de uig.litri, t.hii.ienj 
și munci.<,r , depun în această di 
recț'e o a t vitale cr.'atoarr. In 1,46, 
-'au 1.' ut pe-fțr .00 mii de inven 
titani -■ | opuneri de prfecționare 
și raționalizare. Introiu eica in pro 
ducție a acestor propuneri a per 
mis realizarea un i uo loinii de 
peste 2 miliarde ru'ib.

In 1917, nurrai |a intreprindcr 'c 
industriei u oare din Mo» «a, . i’r 
fabrică obiecte de m .re con,uii, 
s'au propus pe-tc 2 mii invenții și 
pcr.eiț.onări. lu ac'11? an au fost 
introdu,e în producție pe-te 25 inii 
propuneri, ca^e au a lu-. v'.aiul i o 
economie de ze i de mi oa e ruble.

1 (jând r.a raționa izatoire a .iu.a 
j lorilor sovieț;ci caută iara iu clare 
| nrt rezolve ce e mai impor ante și 

complicate probleme ale tehnicii, 
conirlbu nd totolală, la ac e'e-ar a 
proceselor de pr. du • e și usurar a

®3 «ni dela moartea 
lui MARX

fUrmare din pag. I a)

nurilor inatirăc co.i't tue temelia 
pe care se desvoltă in fituții e poli 
tice, ideile jur dice, con epții e r li- 
gloa e și opinie arii li e ae uiui 
popor sau ale unei epo.i. De vă ui..d 
rolul holărîfor al acelui ras ,rt al 
istoriei care ev(e Ippta de c a i g-' 
sind legile care conduc nii;c :rcj p.o 
ducț.e ca; i.ali.qe și de vota ei so- 

Ladetății burgheze, Marx a pus ha 
zelc socialismului șliințiic.

„învățătura lui Marx, — ne spune 
Lcnin — este atotputernică, fiindcă 
este justă, La este complecta și 
armonică, dând oameni r o c-m 
cepție unitară asupra lumii, o con 
cepție care nu se poate împăca cu 
nici o superstiție, cu nici o ide ie 
reacționară, cu n ci o apărare a sub. 
jugării burgheze. Ea este moșteni
toarea legitimă a tot ce a urcat o- 
menirea mai bun in veacul al 19 
lea sub chipul filosofici g r.. ane, al 
economici po iți e eng eze și al so
cialismului francez”.

Trăgându-și astfel izvoarele din 
cele trei curente predominante ale 
gândirii, economiei și politi ii mo 
derne isvorul cel mai de seamă al 
învățăturii Iui Marx i mâne HJf 
proletariatul și lupta necurmată a a 
cestuia. Marx, împreună cu EngeLs 
au înzesfr>t pro etar atu cu tiloso ia 
sa, cu materalsmul d. le tic căn
ește conccpț a despre |u ne a deta 
șamentului de avantgzr !ă al clasei 
muncitoare, cu materia ismu’ istoric 
cere este ext ude ea principiilor ma 
terialismu'ui di lecție a u ra stadiu 
lui vieții socia’e, aplicarea acestor 
principii la fenomene *, vieții sociale.

< undițiunilor de lu.ru ale munjio 
rilor. Astfel, in urnele de câr uai 
găsesc o larga intrelumțare r-jw 
binele pentru < vs .ția cărbune u;
i i«t:tru,te după modelul inginerii 
Maiarov, Grldma, ăla jhwvj, A 
i r,ș- combine repr.z n a una din ce 
h mai iu-i jiiiuU rea i a i .1 t,. 
uiiii monu a v In i .dus r p t> * 
Icră, inventatorii so ieri 1 Koi,.-I: i- 
ni.ov, loannesan, Șumilov, Gu man 
I aghicv. O.-trowki ;?i Ale andr.o, 
,u creai noui t*j»uri de mașini d- 
foraj, care au rv J ț onal între g < 
tehni ă a i traciiei ț etro’u ui. Per 
leipo.iari ra i ie ak te nici de 
produ ție fac și in alte ramuri ale 
tndu trei, in j an (io turi și In ■ 
gri ulturâ. Succese e in.entato.ilo 4 
raționa.i. aiuri or sovie.i i ccmtrib .ie 
|j desvot rea econom ei i sționJ 
cjc- con t'tuie ur e ’n emnate p ■ 
tru îndepliniirn inam v de termen > 
planurilor de produ.ț i .

Acela care a pro lamat că ,ateo 
ria” dev ne o torță materia.ă M>J. tl 
ce cuț r nde ma,,e.e”', a fost ini 
mic (ic toate, ma pr? us de toat ;, 
un activist revouțona., — un ic 
tivist rcvo.uț.c i în r .at cu .Oale 
instrumentele șt m ei ce ei mai l..i 
uitate, un revufa( onar la ca c g o 
d:r.-a și acțiunea con iluiau o uia 
tate dinamică și creatoare „A lccn 
in.r’un chip sau altul la rătrmaica 
soetejiții ca, Huite ți a erg niza 
i.ei de sțat pe car.- ca a zau. is t i 
a contri. ui |a de robirea pro.cta 
riatului epo.ii noastre pe car; el > 
lumina-; mai intâi a.uț ra stării a 
le, asupra nevoilor sSTt și asupri 
cond.ț ilor dezrobirii sale, aceasta 
era adevărata sa voc ț e, cleme tul 
|u. f.rcsc era lupți” — il caracter za 
Engels pe marele său prieten Kat 
Marx.

In zilele noastre, o sută de ani 
după ap r ț a ne nur *o rc;or p g ni 
a|e „Mannexttcui Co un.st’’’, cla 
sa muncitoare, pe care Marx a des 

•teptat-o la o vie conșlii ță de c asi 
si a .ndrumat o spre viitorul ei mi 
nunat, este pe cale să și indepi 
nească în îitre.-ga lume misiunea sa 
istorică. Marx, m_rc|e proscri- al 
epocii sațe, dușmanul a r g al a 
rânduri ca i a i t a învins: o era 
și aefunea sa ți a tovarășului său 
Engels cort mia A și dc ăvâr itâ de 
Lenin și Stalm, au cuprir.s întreg 
pământul și transformă acest pa 
mânt și ortul-, pen'ra ca de a un 
înainte libir.atei să și dibândească 
adevăratul ei sens înt ’o rea'itaU 
socaă lipsită de exploatarea cirni 
lui de către om.

din „Contemporanul”
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Duminecă

1879 — n A beri Eioitain, părintele 
teoriei relativității.
1883 Mo «re la Londra Kari Man

„Vrem o țară cu un tineret să 
nătos, lumina, tă'.u , sigur de zi ia 
de mâ ne și cu nenumă.ate po ibi 
lități de a invăța de a Se perfecțio 
na in orice profesiune, de a facv- 
sport, de ași desvolta nestânjerl 
vocațiile și talentul.-, într un cuvânt 
o țară cu un tineret care să se hu 
cure de depl nă a:ea dreptu.ior lc.> 
nomice, politice, sociale și cultura 
le”.

(D;a ațK-lul U.T.M. lansat ia 
• ziua de 16 Februarie 1947»

pen.ru
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Proectul de constituție
ne-a produs o mare bucurie 

ne scrie Grigorovici Zaharia muncitor, 
dela At. C. F. R. Simeria-Triaj

Tovarășe Redactor
Am dea râmlul, clasa mun

citoare din țara noastră a 
fost țmmă în întimeiic și mi 
zerir. pentrucă clicile e:. plo t 
tatoare burghezo moșierești 

sâ«ș< mărească cât mai mult veni
turile tă strângă cât mal mult aur.

Muncitorul era bu t p n 
tru ei mrm.it cât putea să 
munceasi i, iar cân‘1 înbătrâ 
nea. se îmbolnăvea sau nu 
nuii aveau ir carie de el era a 
runcat cu f.im.lie cu tot pe 
drumuri.

Dara trebuit sa se termine 
odată și cu acestea. Prin Iu 
pta noastră, a t.ituror muu 
citurilor, neam faurii un r, 
gim al nostru popular, pe ca 
re, strânși in jurul conducă 
lorilor noștri , vom ști să 1 a- 
Param și sa 1 întărim.

Proectul de constituție a) 
Frontului Democrației Popii 
laie, întocmit de oameni ridi 
câți dintre noi și pentru-noi, 
ne a produs o marc bucurie. 
Acest proect, prevede că în 
Republica noastră Populara ' 
munca este un I ictor de bază 
al econom.ei noastre naționa 
le, că este o datorie de con j 
știință a fiecăr. i cetățean

Deascmenea munca no;i 
stra va ti sprijinită și apărată 
de către Stat împotriva ex
ploatării.

Dar pentrucă acest proect 
de; Constituție să devină,,Con 

INOVAȚII Șl INOVATORI

stituție", noi, muncitorii de 
pretutindeni trebuie să num 
cim cât mai mult atât pentru 
mărirea producției cât tji pen 
tru lămurirea întregii niasse 
populare, pentru ca la 28 
Martie să trimitem în Marea 
Adunare Națională numai re 
prezent.uiți ai tuturor catego j 
riilor de muncitori ridicați ' 
dintre noi, ce vor Ști să n*-' a- 
pere interesele și să ne con 
ducii spre progres și o viață 
mai bună. Grigorovici Zaharia

Prestând voluntar câte 2 ore de lucru 

Muncitorii uzinelor I. M. S. din Hunedoara 
au donat fondului electoral al F. D. P. 

suma de 227.500 lei
Am anunțat in numărul t.e 

cut al ziarului minunata ho 
tărîre luată de p ipu’aț a mun 
citoare a județului nostru în 
direcția sprijinirii |l- ronluliii 
Democrației populare în a- 
legeri, prin contribuții volun
tare, acțiuni de muncă, <o 
lecte, ctc. pentru fondul 
lectora!.

In urina liotărîrii luaie în 
adunarea generală din 11 M m 
tic, numitorii uzinelor I. M. 
S- din Hunedoara, au p-c- 
stat voluntar câte 2 orc de 
muncă pentru fondul electo

Sindicaliștii din Deva 
s’au luat la între
cere pentru înscrie
rea in cooperație

Semnalăm in țiativa lăuda 
bilă luată de Sindicatul l'un 
cponaiiloT particulari din lo
calitate care a chemat la o 
întrecere pentru înscrierea țu 
Cooperație pe toiț1» membrii 
sindicatelor din Deva.

Deasemeni, ținem să scoa
tem în evidența înțelegerea 
Direcțiunci 1 -Cooperativei 
„Horea' care .1 acceptat ca 
subscrierile să se faci în rate 
lunare, ceia ce este o ma
re ușurința pentru massa sa 
lariată.

ral al Frontului Democrației 
Populare.

Valoarea muncii prestată. 
227.500 lei, a fost vărsată 
Consiliului Județean a) p. 
D. P.

Cu aceasta, suma totală a 
fondului electoral realizau 
prin acțiuni voluntare în ju 
dețul nostru se cifrează la pe 
ste 470.000 lei.

Muncitori dela 
I.M.S. Hunedoara în
mijlocul țăranilor

din Hășdat

„Alegerile din 28 Martie 
trebue sâ coincidă cu noui victorii în 

mărirea producției*1
spun minerii Văii Jiului salutând 
proectul ai Constltucție al R.P.R

Publicarea Rroectului d<* 
Constituție elaborat de F. D. 
Populare, a stârnit în rândul 
marilor mulțimi muncitoare 
un entuziasm de o vigoare 
deosebită.

Studijndul, și analizând» 1 
temeinic, conținutul massele 
muncitoare au găsit în Con 
stituția propusă de F. I’. D. 
oglindirea și consfințirea tutu 
ror drepturilor și năzuințelor 
sale, a adevăratelor interese 
ale Statului nostru popular.

Acest entuz.asm a cuprin 
Noi muncitorii, technicienii și funcționarii din Petro 

șeni Valea jiului întruniți azi 11 Martie a. c., în aduna 
re generală salutam cu bucu rie proectul viitoarei Consti
tuții a Republicii populare Române, care va permite des 
voltarea României spre noi orizonturi.

Conștienți de însemn, ta tea sa uriașă, n< luăm anga
jamentul că vom asigura victoria f rontului Demo .a 
țic-i Populare în alegerile din 28 Martie 1948.

Ne luăm angajamentul că vom duce o munca de lă
murire în rândul masselor, pentru ca victoria Frontului 
Democrației Popula e di 1 28 Martie 1948, să coincidă cu 
victoria noastră în producție în depășirea normelor pen 
tru întărirea Republicii po puia re Române, patria tutu
ror celor ce muncesc cu bra țele și cu mintea dela orașe 
și sate.

Trăiască noua Constituție a Republicii Populare Ro
mâne!

Trăiască Republica Populară Românăl
Trăiască Frontul Democrației Populare!

Pe margina conferinței 
administrative județene

și pe minerii Văii liuluț], car»., 
întruniți în adunări genera
le, pe sectoare, mine, etc., 
iși trimit odată cu Însușirea 
proectului propus și angaja
mentul de a lupta in alegerile 
din 28 Martie a. c , pentrucă 
prin victoria Frontului De
mocrației Populare, acest pro 
ect să capete aprobarea Mă
rci Adunări Naționale.

Iată una din multele te'e 
grame trimise în acest spi
rit Consiliului Național al F. 
D. P , de către oamenii mun
ții din petroș-cni:

Printr’un procedeu nou de muncă 
la Aninoasa, producția scoabelor pentru 
tuburile de aieraj a fost mărită cu 600°|o

La atcilerelc mecanice alc 
minei Aninoasa, tov. Nagy 
Alexandru1 și Ravay Ludovic, 
au reușit, grație unor pro
cedee noui, să confecționeze 
în 4 minute 7 scoabe pentru 
tuburile de aieraj în. mine, în 
Ioc de una singură, cum era 
stabilită norma, depășind a 
stfel producția cu 600 la sută.

Prin inovația tov. Grăjdanu lonn ia uzinele 
I. M. S. Hunedoara. - Tăiatul tablelor necesare 

cuptoarelor Siemens-Martin se face în 
5 «iile în Ioc 15

Scoabele fiind atât de nece 
sare tuburilor de aieraj în. mi 
ne, acești tovarăși contribuie 
considerabil la mărirea pro
ducției de cărbuni, realizând 
și o mare economie de corn 
bustibil, prin confecționarea 
rapidă a acestor piese.

I. C- Crișan 
coresp.

Tov. Grăjdaru Ioan, dela 
secția Construcții metalice a 
uzinelor I. M- S- Hunedoa 
ra, a executat o mașină pen
tru fabricarea rondelelor și 
noui dispozitive pentru tă'a- 
tul tablelor necesare în cu
ptoarele Simens Martin.

înainte vreme, tăierea ace
stor table se efectua în 15 
zile. Astăzi datorită inovației 
aduse, acelaș lucru se face 
numai în 5 zile. Noua mașină 
și inovația tov. Grăjdaru Ioan 
oglindește efortul depus de 
toți cei ce muncesc pentru 
mărirea producției și a pro
ductivității muncii.

(în clișeu inovatorul}

Echipa culturală a sindica
tului Mixt-Hunedoara s’a de
plasat în comuna Hașdat un 
de a dat o reușită serbare 
artistico-culturală.

Programul compus din co- 
ruri, dansuri și recitări a 
fost mult apreciat și aplaudat 
de plugari care au manile 
stat un adânc interes pentru 
piesa „Cântec și Nuntă” ju 
cată cu această ocazie.

La sfârșit prietena Szasz 
Maria din partea LT.F.D.R, a 
mulțumit muncitorilor pen
tru munca depusă la ridica
rea nivelului cultural al piu- | 
găriinii muncitoare cerând | 
ca această acțiune să fie in
tensificată.

Executăm ștampile 
in cauciuc și zinc

Adrei țl-vă la a4tn.-țl« Z^rl Nn>

O echipă de muncitori 
dela I. M. S. Hunedoara

a reparat 3i2 unelte agricole plugarilor
din ISaXuar

In cadrul acțiunei pentru 
repararea uneltelor agricole 
o echipă de muncitori a sin 
dicatului Mixt - Hunedoara 
sub conducerea tov. Pana Mi 
hail s’a deplasat Jn ziua de 29 
Februarie a. c., în comuna 
Buitur unde a lucrat 3 zile 
reparând 312 unelte agricole.

Plugarii din Buitur au ma 
nifestat o dragoste frățească

(Urmare din pag. l-a)

strui șoseaua având o panii de 
10 j'rade, s’a săpat crama dcalu ui, 
rcdu.ându-se g a u| de urare cu 
10 grade. Dru.nul s’a tăiat și săpat 
pe o lungime de 4 km. — țăranii 
din Tornnatec putând in viitor si și 
valorifice renumitele mere de Bul 
zești. ....

La Bulzeștî au fost săpate vo
luntar 7G0 gropi p. ntru plantarea 
pomilor. y

Intre Lunca și Ribița se lucrează 
la un drum, iar la Tebea se co.ts 
truește unul nou.

Tot voluntar, în p'asa Baia de 
Criș au fost făcute plantații de 
dealurile despădurte.

Acc.aj r.tm de muncă și na izuri 
l-au avut și moții p asei Brad.

La Trestia, a fost schimbat iuriul 
unor pâra e prin îndiguiri și s a con 
struit un drum de 800 m. La Stini 
ja se lucrează la un drum, la C iș 
cior au fost construite diguri pe 
lângă Criș și s’au reparat drumuri 

Campania pomico ă se af ă t:i pli
nă desfășurare pe șo eaua Brad 
Mesteacăn au fost săpate 162 gropi 
pentru a se plinta poni fructiferi.

In plasa Deva, între Șoimuș și

față de muncitorii veniți în 
mijlocul lor pentru a le re
para uneltele această acțiune 
contribuind la adâncirea a- 
lianței dintreț munci orimea 
dela orașe și plugărimea mun 
citoare care strâns unite lu
ptă pentru întărirea Repub’i- 
cei Populare Române și fău 
rirea unui trai mai bun pen
tru cei ce muncesc.

Boli olt, li Hărău și Vețtl »j fost 
reparate drunur., la Sta noxa a ia 
ceput construirea unei ț oii.

Pentru curâitul iz azur dor s’aa 
prestat peste 4 XX) zi.e de aruncă.

Tot în plasa Deva, la lucrarea 
de man proporții a podului dea 
Peiriai, au fox prestate 3200 vie 
dc muncă voluntară.

Realizări de Însemnătate egal an 
fost și in plasele Orășt e, Sarmise 
getuza, Hațeg, Hunedoara ți PJ.

In Valea Jiului, ceatrd de unde 
au pornit atâtea acț.uni de lupii 
pen.ru Lbertate in trecut și de mu 
că in sp rit nou acum, au fost duse 
la bun sfârșit sau sunt in desfă
șurare o sene de mari lucrări de 
interes obștesc.

La Livezeni și Iscroni, tineretid 
muncitoresc a reparat șoseaua ca .to
nală, la Aninoasa, cu sprijinul soc. 
„Petroșeni” s’a incepat repararea 
altei șosele, iar la Liycni se execu
tă |u rări de îndigu.re a Jiului și 
de asfaltare.

In cealaltă extrcmita'.e a jo-ețvl ty 
in plasa G.oug u, p rad cu acțu 
ni[e de reconstruc, e, din care citim 
refacerea unui pod cu o <1 a h dere 
de 12 m. in corn.. Homorod se in 
tensif.că și a țiunei de cult, r ilizare» 
în curând la Geoagiu urm.nd să se 
inaugureze un cinematograf.

Isvorîte din necesități și ini iatjve 
locale lucrările de n eres obște c 
cxecu.ate intr’un timp a ât de s. urț 
•— schițate aici iu mic — sunt o 
oglindire minunată a ie ului nou ta 
care poporul munc tor din j .de,ui 
nostru întâmpină a.egerile pe tru 
Marea Adunare Napona S, pentru 
formularea unei noui Con t Iuții ță 
rii, care consfințind realități e diu 
țara noastră, vine cu o formă nouă 
de organlztre a vieții r.oas re a mă- 
nistrat've: Consilii- Populare, cr 
gane merfte a coor ona toate ace
ste 'n ( a;ive de jos tr nsfermân .u Ie 
înțr'o forță ura i de reconstrucție 
a țării și de î.nbunătăț re a condi
țiilor de yiață a celor mJțL

pen.ru
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Comitete de apărare 
a Republicii constituite în Franța

PARIS- — In fața amenin 
țârilor care apasă asupra 
Franței în principalele orașe 
și centre muncitorești se în 
ființează diverse comitete de 
apărare a Republicii. E vor 
ba de organizații care-și pro 
pun să apere câte una din 
tre marile industrii naționale, 
cărora politica de aservire e 
conomică și națională a gu
vernului Schuman, le priinej 
duiește exisstența.

E de observat, că aceste 
comitete de apărare a Fran 
ței cuprind diverse categorii 
de cetățeni: muncitori, ine e- 
riași, intelectuali, liber profe 
sioniști, ele întinzându-se și 
la țară. Cu toții se simt arne-

Adjuncții miniștrilor de externe
au examinat problema bunurilor germane 

din Austi-ia
Adjuncții miniștrilor de e- 

xteme au exam.nat proble
ma bunurilor germano din 
Austria. Reprezentantul U- 
niunii Sovietice a subliniat că 
Uniunea Sovietică a făcut pâ 
nă acum concesii în această 
chestiune în timp ce delega
ții Statelolr Unite și Angliei 

«chimbari din

Cehoslovacia
sunt în strict acord cu Constituția 

și cu legile parlamentare

nințați de planul Mayer, su
pus directivelor monopoliști 
lor din Wall-Slreet.

Asemenea comitete au luat 
ființă la Paris, Bordeaux, 
Marsilia, St- Denis, etc. Miș
carea aceasta de protejare a 
Republicii .și intereselor ei 
naționale, este înț continuă 
creștere,

Au început discuțiile 
pentru înființarea Partidului 
Unic Muncitoresc în Ungaria

In conformitate-cu hotărî 
rile celui de al 36-lea congres

au aceeaș atitudine pe căre 
au avut-o la conferin
ța dela Londra din Februarie 
<947, D-sa a declarat că nu 
delegația sovietică ci delega 
țiilc acestor puteri trebue să 
facă noui declarații asupri 
problemei bunurilor germane 
din Austria- 1

La Praga 
A fost inaugurat cel 
de al 47-lea târg 

internațional
Sâmbătă a fost inaugurat 

la Praga cel de al 47-lea târg 
internațional la care panici 
pa, Jugoslavia, Bulgaria, El
veția, Ungaria, Italia și Tri 
est.
>'"■ >• 

al partidului social democrat 
ungar, un comitet comp ts 
din reprezentanți ai partide
lor comunist și social-demo- 
crat au început discutarea 
chestiunii înființării unui sin 
gur partid muncitoresc.

S’a căzut de acord ca fuziu 
nea celor doua partide să fie 
efectuată înainte de 1 Iulie

, a- c.

De Gasperi se consultă 
cu specialiștii americani

Primul ministru italian Ga 
speri, a avut o intrevedere cu 
ambasadorul statelor Unite 
la Roma, îndată după ce a 
discutat cu președintele Re 
publicii situația politică in 
ternă și felul desfășurării 
campaniei electorale. Deși 
gur că premierul italian a con 
sultal și părerea spcialiștilor 
americani experți în metode 
le de represiune și înfrânge 
re a voinței populare.

Vrem un popor îmbelșugat și cult
(Urmare din pag. !-a)

Școala noastră trebue gă se 
bazeze pe principiul marilor 
noștri dascăli „Teoria deci 
nesteaipă dacă nu este lega 
ta de practica, precum și p a 
etica rămâne oarbă dacă dru
mul ei nu este luminat de t«.-o 
tie".

Aplicarea acestor principii 
va face posibil accesul unui 
număr mare de cadre pregăti 
te. spre industriile, agricultu 
ra, ad-ția, serviciul sanitar, 
care prin valorificarea cuno
ștințelor lor vor contribui la 
ridicarea standardului de via 
ță al poporului.

Reforma are o deosebită 
importanță pentru tineretul 
studios căruia îi va acorda ce 
le mai largi ajutoare prin 
crearea de bur-^,cămine, can 
tine, rupând cu tradiția de 
mizerie a vieții studențești- 
Vor avea acces la învățămân 
tul superior și absolvenții <>- 
ricărui fel de școală secui 
dară.

Spiritul nou al învățămân 
tului dorește o colaboraie ar 
monioasă între studenți și Mi 
nisterul Educației Naționale, 
colaborare care a devenit po 
sibilă și necesară într’u.i re
gim unde ambele părți Ur 
măresc același scop: binele 
obștesc.

Ne aducem aminte de mi
zeria în care au fost ținuți oa 
menii din câmpul invățăirân 
tului de Către clicile „isto.ri 
ce" stâpânitoare din trecut 
Regimul de democrație pj > 
Iară acordă aslazi, o deos-ebitâ 
atenție ridicării ni’ elului de 
trai al elementelor pe umerii 
cărora apasă marea sarcină 

a educării tineretului nostru 
,,\ om căuta în spe< ial să îrn 
bunatațim coi.d țiunile de va; 
ța ale c orpului nostru dida< 
tic d< toate gradele-' spun 
tov. Gh. Vasiiichi, țx- deplin 
justificat de interesul ma"i 
lor largi populare care trr bu,- 
să-și însușea ca . ât mai >.1 
pid o cultură și o știința ridi 
cată la nivelul marilor cuceri 
ri politice pe care le a înre
gistrat poporul nostru

.Aceasta contop re a ntcn 
selor populare cu cele ale oa 
menilor științei este exprima 
ta și în articolele 23 și 24 a 
le I'roc-ctului de Constituție 
elaborat de F ronț ul Demn 
crației Populare, care acor 
dă dreptul la învățământ, tu 
turor ce'ăiendor asigurând .4 
condițiile materiale exercită 
111 acestui drept.

Marea Adunare Națio i'a 
cari va fi aleasă la 28 M.u 
tie < sie chemită -,4 ridice li 
rangul de lege fundamentală 
acest proect

Când se vor găsi in fața 
urnelor pentru alegerea io 
rului suprem al Statului no 
strai, a cărui primă sarcina e 
ste făurirea legii de baza a 
țării, massa de ah-gători ți 
nute până astăzi departe 
cultură și știința, nu vor sta 
pe gânduri cui să dea votuț 
Ei vor vo[-1 *-u acei care au 
trezit gustul poporului pentru 
cultura, cu acei care orerin 
ta garanția ca vor crcia toa 
te condițiile pentru dezvolta 
rea culturală a poțwru'ui no 
stru. Și aceștia na sunt de 
■ ât candidații poporului, gru 
păți în Frontul Democrației 
Populare.

Declarația-program a nou
lui guvern cehoslovac a fost 
aprobată de Adunarea. Națio
nală în unanimitate'. Clasa 
muncitoare din Cehoslovacia 
a primit cu mult entpz'asm 
acest fapt și a hotărît să în
deplinească programuil eco- 
noime pe anul acesta până la 
28 Octombrie, când se va 
sărbători cea de a 30 a ani
versare a independenței Ce
hoslovaciei.

Comentând acest evem 
ment, organul central al parii 
dului social-democrat cehoslo

Frontul Democrat Poptiiar 
din Italia a adoptăt un pro
gram care prevede aplicarea 
imediată a reformei agrare, 
exproprierea marilor proprie 
tați și latifundii precum și 
reforma impozitului f inan- 
ciar-

♦

Emcst Fischer, secretarul 
general al Partidului Comu 
nist Austriac luând cuvântul 
la o mare întrunire de Joi a 
declarat .că este limpede că 
nici Satele Unite, nici An

vac scrie că unanimitatea cu 
care parlamentul a aprohăt 
programul guvernului, este 
un mare eveniment care țx? 
cetluește victoria istorică pc 
care poporul a câștigat-o în 
Februarie 1948.

Ziarul „Rude Pravo” scrie 
că Adunarea Națională a de 
monstrat în fața întregei lu 
mi că marile schimbări care 
au avut loc în Cehoslovacia 
sunt în strict acord cu con
stituția și cu legile parlamen 
tare.

glia, nu vor să închee tratatul 
de pace cu Austria.

♦

Dela 28 Februario la 6 Mar 
tie a. c., trupele monarho-fas 
ciste au pierdut în lupta cu 
forțele democratice grecești 
numai pe frontul din Ejrir 
peste 700 soldați și ofițeri.

*
l'n purtător de cuvânt al Fe

derației Minerilor Francezi a de
clarat Vineri seara că 30.000 mi
neri se află în grevă în sectorul 
Pas-de-Calais și Departaitfentul de 
Nord. ."‘.ț.

(Urmare din pag. I a),

Bibescu Voita, (crmukazâ îi 21f 
puncte constituț a Rom. n ei demo 
erate, deșii nțează privilegiile teu 
dale și iobăgia și proclamă bberia- 
fea presei, improprie.ărir a clă ași
lor, acordă drepturi politice, etc.

Dar rcacț unea nu fusese nimiciră. 
In Europa întreagă se produce con
trarevoluția moșierilor și a dinastii 
lor. Revoluția din Vicna este înăbu
șită, iar în Ungaria genera ii Kaise- 
rului organizează un complot îm
potriva Guvernu ui revo uiionar. No 
bilimea refuză să dea pământ ță
ranilor și să recunoas ă ega Etatea 
de drepturi naț onalităților conlo- ui- 
toar , pentru ași mențne domina 
ția de clasă sub masca hegemoniei 
naționale. Odată cu regruparea c a 
selor privelegate, c eș e ji grupul 
șovăitorilor și oportun știlor în ta 
bara democrat e*. Tineretul din Mar
tie pierde din ce in ce terenul și 
Pefofi, care nu încetase nici un mo 
mejit sa proslăvească republi.a, e te 
înfrânt in alegeri, în timp ce refor
matorii sunt judecați în mod barbar 
de legit miști.

In asemenea împrejurări populația 
română din Ardeal devine bănui 
toare față de uniune. Ace-t fapt esle 
exploaiat de uneltitori au Iria i, du
când la un crunt răsboi civil intre 
moți și ungi r .

Kossuth LuJovîc in Ungaria, po
lonezul Bem losif în Ar eal, ca să 
recâștige în.reder a îi democrația 

maghiară a românilor, sârbilor, cro
aților și sloven lor, apeRa/ă d rect 
la iobăgimea eliberata pentru înfră
țirea popoarelor con'o utoare, Lupta 
de eliberare devine din ce .ti c<f,n 1 
mu|t o mișcare populaiă. In Ardeal 
mesrrașul se ui Aron Ciabor și so
ția sa eroina Cri-t 11a \ af iui trec in 
mâinile popi rului iniția iva șj con 
duci rea militară și fac astfel po.-il.ifă 
victor a asupra armatelor iniperia e, 
Kossuth Ludovic, j nn vestita pro 
clamațic de independența dela Se 
ghedin deironează pe habsburgi. i e 
tofi se af.ă din nou în fruntea po
porului și uu pr-ntRo simplă întâm
plare se stabilește in tabăra lui'Bem, 
unde ajunge și Nicolae Bălcescu, 
după inăbuș rea revoluț ei din Bu 
curești, spunând: ,,Că csc ca toți 
acei care iubesc libertatea, trebuie 
să ajute acu n pe unguri, căci c, sin
guri lupta cu arme e în mână contra 
despotismului’ ’.

Ardealul a format astfel puntea de 
legătura intre democrat.a româna și 
magliiirâ în sp r .,ul ungu u ui Pe 
tofi, a slavului Bem și a românului 
Bălcescu, conț.nând în germene i 
deia de luptă comună a popo. r< or 
dunărene contra asupririlor stră
ini, materializată în alianța mili
tară încheiată între Kossuth și Bal 
cescu.

Cur-lnd insa o- i/ontu ițe strauci 
toare sunt acoperite de valuri îndo
liate. Profeția pol t ca a poeziei de 
eternă fru nu e e „Un gând mă c'.ii- 
nuie’’ a Ini Peiflfi nu devine rea i- 

tate. Petjti cade pe câmpul de lap. 
ta, put. r a militară a ț-ru.ui Ni 
colac I. ș' a Im arat ului Fr.ncivc 
losif înabu-e î.i -â .gc lupta pen ru 
e|ib. ra e.i io «fii m gh ar. IMi.a 
depunerea ar ne or .a Șlria, înfrăți
ri» româno |av< agh a a mm c te 
propovăduită nu i ai ce c tre Corni 
tetui din Europa de Răsărit al emi 
granților. Bakes.u și Kossuth -la 
borează [Hanul Con e lerațiti [>inâ 
rene, dar burghe.j.ie- ro i-4 și 
maghiara cedând devpotimiuiui, re
nunța definitiv ia moștenirea re 
voluțiouara d.n 1S1S. Așa se pier 
de, pr u f âJarea pod ului de că 
tre burghezi ..e, idea u. CoafccCia 
ției Dunărene, unul din cele mai re 
aliste planuri istori e.

Numai iu'stăpân rea unui regim 
sincer democratic în P.tria Socia 
lisniu lui și strălucitele fapte de ar. 
me ale poperuiui soveie a i fă ui 
posibi a rlibera-ea ț opo .r | r n. a 
Sire de <ub jugul st a n și au des 
cliis o nouă pcrspecti.ă istoriei, 
pentru progresul so a și pentru ia 
frățirea pojvoarelor totu.'no-s ave ma 
ghiare, alături dc pute n ca Uniune 
Sovietică.

Astăzi cu ocara centenarului revo- 
luției din 1818 putem sx.ător, nu 
numai nimi. irea de ini ivă a feuda 
lismului și a tridărilor burgheze 
dar și v-ctoria def nitivă a din.ocn* 
ț ei popuare atât in Republica Popu 
Ura Română cât i in tări e pr elene- 
tn re care ș. în Rcpubli.a Maghiara

A. R- O. M
Im> jaTto»ri« Județului Hunedoara, Dara 1948


