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Tov. Gh. Gheorghiu Dej despre:
ALIANȚA DINTRE CLASA MUNCITOARE

SI TÂRÂNIME
I •Noi învățăm pe țăran să muncească și să lupte în așa fal încât să 

’ să-i fie viața îndestulată și 
luminați

ajungă să nu mai știe ce este sărăcia...
cooiii sătui, îmbrăcați, sănătoși și

i

BUCUREȘTI, 17 (Agcrpres)—'La ultima din re ședințele cutenle 
ale activului Comitetului Central al Partidului Munc.toresc Român, 

_! ”., răspunzând la
asupra câ orva probleme practice 

și țărănime, a făcut o seric de 
gem:

ghiu Dej a arătat cum Ju fost spui 
berate neadevărurile pe <a e vrățnta 
șii democrației și țărănimii le râs 
pândesc la sate pre.izând că toate 
aceste născociri au fost risipite o 
dată cu înlrângerea reacțiunii în a 
legeri și că țăranii au rămas stăpâni 
pe pământul lor și pe gospodăria

(Continuare In pag, III-a)j

tov. Gh. Glteorgliiu-Dej, se rctarul general al P.M.R. 
unele întrebări puse de cei prezențt 
ale alianței dintre clasa muncitoare 
importante precizări din care extra

Alianța Intre clasa muncitoare și 
țărănime, a făcut și face parte din 
preocupările permanente a e Partidu
lui nostru — a spus tov. Gh._Gheor- 
ghiu Dej — și trebue considera ă ca 
o problemă de bază a poli icii ge 
neralc a Partidu'ui Muncitoresc Ro 
mân. ...M

40U.004 gospodării noi «I alte 
5000C0 întărite prin 

reforma agrară

După ce a arătat mă urile practice 
luate în vederea acestei a.ianțe, men
ționând/ lă pe pământul e.prooat 
deja rnoșiir, țăranii fără p imani 
au putut întemeia 400.(103 noi gos 
podării iar alte 503.000 gospodării 
mici și-au sporit și întărit proprie 
tatea mulțumită importanță supra 
fețe de pământ expropiat ce le a fost 
adăugate, tov. Oh.. Oliecrg.iiu Dej 
a arătat că clasa muncitoare a păs
trat un contact permanent cu aliita 
sa țărănimea, ceea ce i a dat pu
tința să-i cunoască nevoile, s*o >• 
jute pentr.i a-și ie ace și întări gos- 
podăr a, s’o lumineze |i s’’o îndru 
meze pe calea indica ă de Partid, 
pe calea bunei stări materia'e și a 
culturii.

In proe. tul de con tîtuț e care vi 
ne să consfințea'că cuceririle demo
cratice a;e clasei muncitoare, sie ță 
rănimii și ale întregului popor, se 
prevede iu toa ă limpezimea că pă 
mântui aparține celor ce! muncesc ți 
că Stalul protejează proprietatea de 
muncă țărăneasca.

Iii continuare, tov. Gh. Olteor-

CETĂȚENI!

VOTAȚI
LISTA Nr.

Țăranii sunt stăpâni po pământul 
și gospodăria lor

P. r s a feci ndat ere-, 
lui Lemn la gasirea 
a proletariatu ui: So- 

cîe învățământ, de 
fo ță m )rala a p;o

Poate ulei o.lată n'a fost mai clar 
ca acuma, cu 77 de an: dela mărea
ța epopeie a eroicului proletariat 
francez, că tributul lui de sânge n’a 
fost zadarnic.

Comuna din 
ierul genial a 
formei de stat 
vietele isvortl 
experiență, de
letariatului mond.al,

Comuna prin în- ățămintek- ei de 
neprețuit a influențat întreaga dez
voltare ulterioiră a i-torici. A înar- 
mat nu numai muncitorimea france
ză dar întreg pro'eta-iatu! mo idiai 
cu învățătura preț oasă: ca odată 
războiul început împotriva dușma
nului de clasă, trebue să fie 
necruțător. Că orice șovăială tn

din casele ™l ' » •» oi
ții urinelor I. M. S.-Himcdoara, — in Ora.ul Mun itore .

DIN REALIZĂRILE GUVERNULUI
La Hune^oa a sa ridică mândre 
casele vii'oru'ul oraș muncitoresc

Crcoarca a cât mai bune 
coit'liții «le viață p.-nt J < .1 
ce mumele, . ât și optime’.'- 
condiții «le drt.’.’olt.trc pc-mr.1 
familii1' ]or, lac parte «lin 
marile preocupări ale regi
mului nostru de democrație 
populară.

In ansambl 1 marilor preo 
cupâri și prin grija sa nepre 
cupețita - pentru oaemuii 
muncii, guv» 
la Hunedoar 1
1000 case peinru 

' rl'.'.a uzinele I M.
> In acest scop, 
| propriat un teren 

ha. Lucrările de
' au început la 3 August, 19 ț7.

•mul a proectat 
coustt uirea L 

muncitori 
S- 

a fost ex
il'? cca. io 
construcție

șt ț.âitâ în pnzeni an 
minate 20 < .e-e a 2 
in«-nb- ce vor f d.i e 
Io iiița nrm< itorilor la inc - 
puiul [umi Mai a. c •

l-'ii-care apartament caprin 
de: bucătărie de vară, b.j 
călărie», pivniță, « amară p -u 
tril alimente, dorm tor pe itru 
copii, ‘dormitor, sifrage ie 
bae, o terasă și un coteț pen
tru porci și pasări.

Până la 1 Octombrie a 
va mai fi gata un bloc ca 
40 apartamente p-'ntru beci 
sâtdnți și alte 30 corpuri de 
casa a două apartamente ru 
prinzând una Cameră, bu ă- 
tărie, și bae.

t"-t >cr 
aparta- 
-pre fo

împletind campania pentru victoria F. 0. P. în alegeri cu acțiunile 
pentru mărirea producției muncitorii uzineior IMS-Hunedoara au obținut

0 mare victorie a industriei siderurgice de Stat 
‘ Hunedoara au început 

mecanizare a furnalelor înalte

Gheorghe Apostol 
Viliam Suder
Ion Jurcă 
Alex. Drăghici 
Andronic Peica 
Mihai Mujic 
Mana Sârbu 
Sabin Văran

această pr.vință se plătește cu pro 
pria exterminare.

,,De data aceasta însă el comice 
greșala capitală hotărâtoare de a 
nu cădea asupra Versa les-ub.i care 
era atunci fără de apărare pierzânf 
astfel pri'ejul de a sfârși cu complo
tul lui Thiers’’*. spune Mar< anali
zând greșala comisa față de guver
nul din Versai Ies.

...,,d:n punct de ved'rc economic 
Comuna a neglijat niu'te măsuri 
pe care după concepția noastră ac
tuală ar fi trebuit să le ia. -

Se înțelege mai ales pr nlre altele 
respectul sa.ru care o in p c Jică să 
se atingă de Banca Franț i a easta 
fu o greșaîă politică Banca în mâi
nile Comunei va'oarea mai mult

(Continuare în pag, IV a)

La uzinele I. M. S. 
acțiunile de

Indepliniudu i a tivilatea kr po
litică penlru a igura.ea vi ton i in 
a|egcr; a f rontului Demon a iei i o 
puiare, cu acțiun.le practice pen
tru mărirea producție , mun itor i 
uzinelor I. M. S. din Hunedoara 
au sărbătorit in ziua Je 15 Mai tic 
a.c., un mar eveniment, de tnulți 
ani așteptat de ei. In această zi, 
s’a început să se pună in practică 
proectul de mecanizare a "tstalații 
lor de alimentare cu co.s și mine 
reu a furnalelor inalle.

,,Piin muncă voluntară să 
mscattlzâm furnalele''

încă înainte de ora 7 a in.,, 
luntarii înscriși pi-n'ru munca 
furnal începuseră să se grupeze 
fața ptrour lor eindi-aiu ui, — 

frunte cu romlu.'ătorii

vo
ia 
în 
de

au plecat in cântece ta muncă. Erau 
tnulți.. Majoritatea bă ett tineri, plini 
de putere și hotărîre de nuncă. In 
față lozinca: ,,1’rn muncă volun
tara să mecanizării fumatele!’' 

însemnătatea acțiunii începute au 
arătat o tov. Gh. Boși, ă, președinte 
și Ema.toii Man, e. returul sindicatu
lui I.M.S.-Hunedoara și technici. nii 
îtisăr. inați cu on Iu crea lu.râri’.or.

Să împletim tj « nnastiâ im 
uzina a pentru întări. r-a 

duniucroției poDidara
— „l.u.răm pentru noi. tovarăș'1 

Pentrucă, mecanizând aunte.i.ația 
furnalelor ne von ușura munca, tom 
înlătura ntuit a brută de împingere 
a vagonetețor, — lucrăm pentru în 
treg poporul, pentrucă, mecanizate 

furna'e’e voi nr t a produ.e

Democrației

I

ur. pemru minereu și calcar sunt gu..u pet... 
tare. In focul I r vor fi ridicate altele, mai mar:, djn b.’ton, ade
cuate viitorului Jstem de a imen tare a furnale'or.

mai multă fontă. Să dovedim că 
știm să muncim pen.ru noi, pent(U 
popor, pentru desvoltarca economici 
noastre naționale, în fruntea cărdu 
stă industria de Stat. Să do, edun 
ca ne am insusit și ne încadram 
chemărilor Frontului
Popu are și Confederatei Generale a 
a Muncii de a împleti munca noastri 
din uzină cu cca pen ru înta-irea 
demo. rației populare românești, a 
Republicii noastre populare, algu 
rând victoria F.D..P., in 
din 23 Martie, dând țării mai mul
te produse”’.

Acestea au fo t cuvintele 
luntarilor. Și din felul în ca e au 
pornit la muncă, voluntarii au arătat 
că la fel gândesc și ei. I

*

Acțiunea de muncă a început prtB 
golirea celor aproape 2.000 tone cal
car și 900 tone minereu de fier din 
vechile siloziri, — ca i, înlr'un 
timp de 20 zile urmează să fie 
demontate. In lo ui lor, vor li con
struite alte silozuri, de b.ton și 
mai mari, adecua’e viitorului sie 
tem de în.ăr,are a tuna'elor.

Pentru realizarea p O-'ctiin.i de 
mecanizare a fost alocat până acum 
de către direcțiunea generală a I M. 
S. un buget de 90 milioane lei.

Guvernul Gnua p nrim'il ouvrn 
care si-a manifest t interesul 

pentrudesvoltîraa industriei de Stat

Felul în care se face încă și azi 
încărcarea furnale'or la uzinele din

I, Rirvaeac

(Continuare In pag. IV a)

alegerile

spu e \o-

sa.ru
pen.ru


b >KI NOI

PAGrlIWA CULTURALA
O o » i o »a u 1 <

SAptimana care s'a acurs a fo»t bugată în mimfesUri culturale. 
Desigur că aceasta nu es e ceva in tănvp'âtor c1 se ilatoreș/e op l nismu 
lui robust de care sunt cuprinse mas sete populare, a uin, după publica 
rea proectulul de Constituie, care vine să le inlăreas.ă o Iberarea din 
roba economică, politică ți cultura la in care au fost (nule de vd.hile 
regimuri din |arn noastră, deschfzâir du le larg drumul cutu-il ți p ogre 
sulul.

,,Un Băiat de Viață”
Spectacolul organica! de elevii da 

aci a 8-a a liceelor de fete ți 
băeți arați in inoj categoric că in 
aulletul elevilor s’au pro ius trans 
formari adânci, că elevii invuțimân 
tului ijecundar au pă if pe druinltl 
care duce spre popor.

In spectacolul organizat de ci ac 
i-au la luptă două denunțe: Una 
tânără care s’a născut, care încă c 
slabă dar care se întărește se des- 
voltă cu repeziciune — c.ementul 
popular — și altul care încă pare a 
fi puternic dar care ipoirc — ele 
meniul burghez. —

Elementul tânăr: partea introducti
vă a spectaco'u ui creația proprie a 
elevilor poate folosește uneori accen
te stridente, poate uneor , modul î 1 
care vor să facă propaganda e lip
sită de discreția artidică șl se mlș 
că pe nivelul lozincilor șablon, dar 
totuși chiar din punct de vedere al 
valorii artistice depă,e-te cu mu I 
piesa propriu-zisă „ n băiat de 
viață'”. ...J

In ceeacc privește interpretarea, 
în multe locuri ar fi putut face cin 
ste actorilor profesion ști.

Marea slăbiciune a apettaco ul.li a 
fost lipsa de ana.iză Ja alegerea pic 
sei.

„Un băiat de viață’’ pune pe sce 
oă o ser.e de personagii a tidciale, 
crează o serie de compl .ații t a 
se de păr de dragul unor șarje ief 
tine și a comicului de situație care 
departe de a fi o iron e constructivă 
nu are nimic educativ.

Singura re4 tate în această pie ă 
este societatea î nbuibațilcr a cărcî 
problemă centra ă e te de.trăb h- 
rea, societate care îi e te dragă au 
torului pentrucă el dema că micile 
minciuni ale soc-etății ca să aco; ere 
minciuna fundamentală t p oa area 
omului de către om” pe ca e o re, 
cunoaște ca morală prin faptul că 
pune ca tatăl să dăruiască fabrica 
ginerelui său persoană p.ezcntată 
simpatic publicului.

Păcat de con.r bcița elevilor de 
n serioasă valoare arti.-tică la așa o 
piesă.

RÂBNIȚA
Eugen Ornad

Septembrie 1042.
La Răsărit curgeau râuri de sânge.
„Stalingradul in ajunul capitulă 

rli” — anunțau ziarele fas.iste.
Din toate punctele țâri au pornit 

vagoane închise, cu escor.e întărite.
Antifasciști, ne.n rkați iu ta.ori 

pentru libertate, pentru o viață mai 
bună, sau cetățeni simpli, capitu 
tarzi, bănuiți doar de simpatii co 
muniste.

Deșt nația e necunoscută.
Din brourile „Mae.aului” s’au 

dat dispoziții:
Transnistra, — „Sini tria”’ cum 

i se mai spunea.
Poporul privea încremenit spre a 

ceste transporturi funeb e. In adân
cul inimi or clocotea re. olta. Știri 
alarmante se transmiteau prin șoap
te, priviri scrutătoare căutau să 
pătrundă ta na vagoane or închise. 
Buze pioa.e -murmurau câte o rugă
ciune, țăranii fă eau cruci c.nd va
goanele cu depor.ați treceau pe lân- 
n ' ei.

Numai marea burghezie și nioție- 
rimea in întregimea ei aeroba trans
portul antifasciști or spre abalor.

Răsboiul însemna penlra ei noui 
posibilități de ja iri, Pen ru Maniu, 
Transnistria era un nou teiîtoriu de 
exploatare. Pentru Brătianu și Tă 
tărescu, sursă de ma erii prime și 
poate mai târziu piață de desfaceri.

Vagoanele se întâ neau Ia bifurca- 
ti'- Se atajau unul după allil. „ re
nul fantomă”, , Tr nul marții”’ 
-turn î se mai spunea, se forma se

Alegeți opere <a c ieoglinde»c via
ța poperuiu', viața voastră.

Festivalul Saidicatului Artițt/lor,

Dacă despre reprezentația elevilor 
se poate spune că era pregătită cu 
gr.ja deosebita a unor d l.tauți ta 
lentați care vor să compenseze iijțsa 
expcr.en ei cu multă muncă ji care 
u depășit cu mu t mve.ul așteptat 
dela liceeni dc-pre festivalul Sindi 
catului Arii,ti.or putem spune că 
numai exp<rcnja îndelungată u or 
ganizator.jOr — artiști prolesioniști 
— a împiedicat să nu cadă sub ni
velul unei obișnuite reprezentații de 
liceeni.

Incontestabil fee..re număr exe
cutat avea un ridi at nivel profesio 
nist pentru ă a fost pregătit când
va pentru o alta reprezentație. Dar 
festivalul organizat pentru „Fon Iu! 
Creației” n’am putea spune că ar 
fi creat ceva nou.
‘In tot cazul față de acest festival 

am avut in reptă.ite așteptări for 
mu.ate unor profesioniști pe ca e 
supra aprecierea propriilor forțe a 
împiedicat să le satisfacă. Totuș 
festivalul ne do.edeșe că avem va 
loroa.e for,e arti tice pentru orga
nizarea manifestațiilor arti tice reu 
site în viitor. E- G.

Festivalul Sindicatelor din Deva

In seara zilei de 13 Martie a.c., 
Sindicate.e din Deva, au organizat 
în sala gine.uatogralu ui „P.ogre- 
șui’”, un bal care a fost precedat 
de un festival art-stic.

Programul festiva ului a fost deg 
tul de reușit și variat. D.mn de 
remarcat — mai mult ca idee de.ât 
ca realizare — „dan ul popoar.lor 
progresiste”, o compoziție core g a 
fică execu ată d- e liipa de d ns ri 
a Sindicatelor, — dans cire sim
boliza un rea popoare o. cu r gimuri 
demo ra ice sub semnul păcii și al 
prosperității. D n punct de vedere 
al execuției, menț.onăm dans.rie 
maghiare, executate de aceeași echi
pă.

Programul a avut și scăderi, în 
sensul că nu era consecvent prog e- 

lungea din cc in ce [nai mult
„Tiraspol”’.
Cei care veneau din „libertate*’ au 

fost deja jefui,i de obiectele or de 
valoare. Noi din lagăre și înclilsori 
de mu.t nu mai aveam dese să ti n 
jefuiți.

— „Puteți să vă aprovizionați cu
apă”. . ..J

Mii dc oameni forfoteau lângă 
tren.

Vechi tovarăși de lup ă se reve 
deau. lmLrățișări.

Bucurii dureroase, acompaniate de 
lovitur* de pat de pușcă.

Proteste revoltate. ,tNu bate! ’
— „Dn ce proces mă î.treba/ 
l-am spus numele meu și [ rocesul,
— „A te știu. Sunt Grimbcrg, diri 

procesul lui Ana Pauker ”
— „Și eu te știu”, — răspunsei.
Era înalt și robust. Cei peste 10 

ani de închisoare dintre cele mai 
grele nu i-au putut înfrânge. Ca m l 
desă.ur it, care nu-1 părăsea nicio
dată, făcea să simți la prima întâi 
nire că ai deafașe cu un conducător 
înăscut. Siguranța lui măsură ă îți 
impunea respect dela primul mo 
ment.

„Cei veniți din „libertate” — 
îmbarcarea!”.

Că ater i „trenu'ui fantomă”. »■ 
urcă în vagoane.

Trenul se Împarte în două.
Amiază. Privim cum sutele de oa

meni pornesc spre un nume care nu 
le spune nimica.

Bcrezovka. ,3

o *• ai i **
sist. A conț uut unele romanț 
arc erau doar n ște tfuigueli d.il 

cege de dragoste — și o poezie, 
— pr.n cine >e satirizau fără nici un 
teniei, , unele ob'ceu ri” a e țigani 
lor, piuiându t într’o stare de infe
rioritate față de cei a ți oameni, Po 
izia a devenit astfel, exponenta tu.oii 
curente spâne de ideologia c a»ci 
muncitoare, Pr.n conținutul lor deii, 
aceste pun.te nu core.pund noul.or 
cer,Iuți ale a.tei piogiesi te . ont m 
porane.

Cu o.azia coinemr răr 1 revoluțl i 
burghezo democratice ce a avut loc 
acum 100 de ani în Ungaria Asoci
ația Români MagltLrJ din D va a 
organizat o adunare în sala dile
ma ogr fuiui l'rog e u u.mată de vet 
fe.-tival artistic.

In cuvâmâr e țoale cu a castă 
ocazie s’a relevat importanța Re 
voluției Ungare din 1'>13.

Programul artistic ca e a urmat, a 
fost destul de r.u;tt, in ă va'oarea 
i a fost s &. u ă de unele puncte, ca 
poezia „Vrem pământ ’ a lui Uit. 
Coșbuc, care deși a fost justă pe 
vremuri având în vedere marile re 
forme deja realizate nu mai iste ac 
tua.ă sau anumite coruri d.n care 
se desj r ndc-a un senti nent de no 
stalg.e a „lib< rtăț lor trecute cate dc 
fapt a fost l bertatca exp oatării o 
mului de că re om și confrn cărora 
noi luptăm n tăzi cu atâla ho'.ârîre.

Dansurile și corurile — care îi 
general au fo-t bine c<c utate — 
au dat progra nulai o oircca e notă 
de vioiciune, scoțându 1 astfel dli 
monotonia care intriun timp 1 au pre
dominat du c.llza prea mul.e’or șl 
lungi or dis urm i ca e au constituit 
o latură negativă.

in f i it x*.

Partidului Muncitoresc Român
R3porb 1 politic i! parol făcut |g Congresul P M. R. de 

fov GHEOuGHE GHFORGH U DEJ
H Cu'fiotul d» în h dere al Congresului P. M. R, finul da 

tov. AN* PaUKiR
Raportul de Statut făcut de tov LOTHXR RADACE.^NU,
Statutul Partidului Muncitoresc Român

!»i Rezo uți< votatâ de Congtesul Partidului Muncitoresc 
Rumân

„FalșlUoatoril istoriei'’. Noti istorica a Biroului Sovietic 
de ți.i rmațb t|l.

A doua zi dimim-ața toți au fost 
asasinați.

Trenul nostru se pune în mișcare.
Unde mergem?
Vapnear.a.
„Lagărul inorțit”.
Ruine. Parag ne, Amintirea miilor 

care de curând au murit pe ace-te 
locuri de tifos și de foamete,-

Transnistria este cutreierată de 
convoa.e fără număr, fără dire ți ■, 
fără -țel.

Cei care nu mai puteau mărșălui 
sunt împușcați.

Cei care es din coloană pentru o 
înghițitură de apă sunt împușcați.

In • ghetouri a pă runs desnăd,ej 
dea. Sute de mii de oameni au în
căput pe mâna conducătorilor co 
rupți, vena.i,

Transnistr a, — mormântul S-tclor 
de mii de depor.ați.

«

Într’o camera mică a lagăru'ui 
Vapnear.a ere er i lui Grimb rg La 
zar și Bernat Andrei nasc un cuvânt 
făcător de minune:

„Uni.ale”.
„Celu a de partid a lagărulti Vap. 

near.a este partea integrantă a Par
tidului Coinuni>t din țară.

Frontul antifascist din lagăr este 
partea integrantă a frontului an'ifas- 
cist din Ronân a „spune un do u- 
ment de partid al ce.ul.i dia Vap- 
nearca, < .<

„Lagărul morții” s’- a transformat 
în „Lagărul vieții”.

Noi internați vin în lagăr, bandi.l 
și criminal u rainieni, condamnați 
de regimul Sovietic pen'ru fapte in- 
famame. Pr.ntre ei, rătăclț și câte

Filmele săptămânii
nu este unul din cele mai bune hi 
mc sovietice demon tr azi In 
mod fuar.e c'ocv nt superi antale j 
cineaștilor și în general superiorii» 
tea artei din U. R. S. Ș.

M. Murgu

Pe ecranele Cinematografului din 
fjutva, au r.dat zi ele trecute două 
filme: fumul sovietic „Centru iuain 
taș” și filmul american „Stan și 
Bran oameni de afaceri”’.

Desigur că multora le va părea 
o strădanie lipsită de sen. incer arca 
de a tace o paralelă intre iii ude 
amintite și pe bună dr-|.tilet fii 
mul yenkeu, e mai țrejo, de orice 
critică. Pe lângă că e lipsit de 
realism, ,,humoru.” care voi» să fie 
nota predominantă era și el sul) 
nivel.

Cele două filme, dau insă posibili 
tatea de a fa- e o dentare ție precisăl 
a celor două arte: cea burgheză de 
căzută și arta nouă progresistă du 
pl a cărei principii a fort turnat 
„Central înaintaș”.

Acesta nu era decât un imn al 
vieții, puternic impregnat de opti 
inism, de drago>te de a trăi și dc 
sănătate, rezultate dinlr’o de.voltare 
armonioasă — fizi a și sphituala 
în condițiuni opti ne — a omului 
sovietic. Rădăcinile li m lut unt 
adânc înfipte în vieațâ șl din »-ea 
stă cauză p.r.onagiile trăiesc in 
fața noastră, trăiesc o vl.ță interi 
oară simplă dar cu atât mai umană 
Oamenii aici nu sunt reduși li ro 
Iul de paiațe lipsite de ori ce con 
tur cum sunt Stan și Brin, Oami 
nii șl in general massele, sunt sti 
mulate de regimul sovietic de a șl 
dezvolta per omlitatea, de a avea 
rolul de condtkâtor: echipa de foot 
hali, nu se descompune în t r na ple 
cării căpitanului, ci din con ră ea 
se menține la acelaș nivel spor.iv, 
având aceeași forță. E un episod 
concludent în a e t sens,

„Centru îna ntaș’” — cu toate că

un om cinstit, «
Comandamentul fascist al lagărului 

pregătește un complot împotriva noa 
stră. .

Grimbcrg ți Bernat trasează Inia 
de urinat.

De apropiat pe cei cinstiți șl cu 
ajutorul lor, neutral zați borta,ii.

Complotul este dejucat.
— „A sosit în lagăr o colegă de 

a mea și a fost repartizată în pavi 
lionul u ramienilor”, raportea.ă avo
catul Dască u delegat la conduc r a 
lagărului, din partea cclect.vul i.

Cine e noua venită? se într.aba 
internaț i curioși,

E svcltă, b'on^lă, bine îmbrica 
tă, cultă, o femeie fr.imoată între 
două vârste.

Dascălu a primit sarcina de a se 
ocupa de ea.

Ii vedem deseori plîmbftndu se pe 
înserate.

Dăm din cap înțe'egător’-: Sarcină 
primită de'a co'ectiv.

Colectivul a schimbat pe Das ălu 
deja conducerea lagărului. Comuul 
știi îl ocolesc șl colectiviștii încep 
să simtă ceva Șoapte.

In jurul lui Vera se formează o 
admosferă de sutpiJune.

Căpitanul Burides u. Gestapoul,
Cei din închisoare vor fi sepa ați 

de noi și transportați într’o închisoa
re din Transnistria.

Consternare.
Șt rea inLă nu este confirmată. 

Speranțe. Poate vom reuși să de- 
jucăm și această mane ră.

Se formează două ce u e de par
tid. Se aleg două conduceri.

Comuniștii deja știu. E adevărat. 
Se formează două colective. Și co

Filme bune pentru muncitori
•
In urma ce eru Consiliului Sui 

ditai Valea Jiului au fu.t reparU 
rate dc Sovrmn Film pr n O. N 
C. Va i Jiului pa ru aparate de iii 
mat iu film îngust cu care »e vor 
rula filme cu caracter progresist, 
din care munutorimea va putea tra 
ge concluzii fo osltoure; P cțul de 
intrare va fi și el cât se poate 
de conveu»bil, pentru ca filmul ■> 
fie accesibil tuturor,

Au și sorit para filme Lenin la 
Octomir.c, Genrra u Suvorov, Ta» 
U lumea râde c ntă și danseară, șl 
Tii Căpitanului Urând.

Duminică 7 Martie, s’a inc put ru 
larca filmelor de acest fel la Pe 
tril», I onea, șl Ja l ivezenJ.

I. îiermao
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Ștefan Gheorghiu (1879 1914)

Acest munc tor lum nat, al cărui 
nume figurea â pe fronu pi.iul U 
niversifâ ii Muncitorești cin 1 u o 
reștl, este fiu de dulgher din P.<» 
ești și du.glur el in .uși.

Citind cu neraț, el își forneazi 
o cultură teme tu i pe tare o pune 
in ser i iul mas e or. Col.ndă țar» 
pe jos, din ora[ >n ora?, vizitează 
organizațiile, le intărește acolo unde 
simt slabe, inteneiază organizații 
sindicale aco'o unde I p esc.

Urmărit fără inzeta e de poliție, 
bătut, schingiuit, e.le arestat !a 
1007, pentru „rebeliune ", pentru 
că îndemnase pe soldați să nu tra 
ga in țăranii râs ulați.

In timpul războiului bal am-. 
(1013) scoate impr imă cn alții m» 
nifesfu]: „Război rszboiu ui'”

Se stinge tânăr, duoa ce scurt» 
lui via A fuse-e pu ă în s ujba lumi 
nării și riâi ă li po o u'.u.

lectiviștii v£d confirmată știrea.
Inima tuteror internați.or se s.r n 

ge. Și ultimu necole.tnist s mie ce 
a însemnat pentru ei cei din închi
soare și în spec.al Grimberg Lazăr 
și Bernat zăndrei, rea;i conducători 
ai lagărului. „Oameni de o factură 
deosebită'”.

Pregătiri febrile Le am da totul 
ce avem mai bun.

Ziua despărț r.i a sosit. Cei dia 
închisoare sunt gaia de drum. Ber 
nat și Gpjnberg sunt pr ntre inter 
nați. li înibărbă.ează,. Pentru fie 
care au o vorbă buni,

Bernat trimite după Das ălu.
Se uită lung și cu dispreț la d, 

apoi îl scuipă.
In aaii urnă ori ai internării ni i 

măcar agenții pro.o afoti n’au mai 
stat dc vorjă cu el. Toți ll o^<l..-.u 
mai mult ca pe un lepros.

Ceasul p ecâr.i a sosit, îmbrăți
șări lacrimi ascun-e.

•
Râbnița. 17 Martie 1944.
închisoarea. Știrea întoarcerii in 

țară s’a rătpândit cu iuțeala fuge 
ru|ui printre deținuți,

Glor oasa Armată Rooșie înaintea 
ză vertiginos. E în apropiere.. Dz 
ținuții încoarJă atenția. _D< se des- 
pr nd bubuturi.e tuiur.ior.

Insufleț re. Ei speră că vor re 
vedea țara iubită. O țară care In 
curând va fi liberă și feri ită. Ta 
varăși dragi de luptă, părinți, fra;i, 
copii, surori sau iubite. Locuri sci.rri 
pe pe un le au cop Lirlt, au trăit 
și au luptat.

Cei doi conducători se mențin la 
rezervă. Ei știu că momentul decisiv, 
se apropie. Viață sau moarte? !
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'r Rezultatele
ale

- din
Câți locuitori numita Republica 

meilor depășește pe al bărbaților, 
bă materni. — Locuitorii 
citorești. — Regimul trecut nea 
analiabc|ll

SCÂNTEIA, de cri publkâ câte 
«a din rcrultate'.e provizorii ale re 
eensământului din 25 ianuarie 1948,

Numărul locuitorilor Republicii PopU 
iarc Române.

Potrivit acestor rezultate, centra
lizate de Institutul de Slatsți-ă, la 
25 lanuar c 1948, Rcpubli a Popu'.ar«j 
Română numâra 15.812.624 locuitori 
și 4.2034)12 gospodari.

In ur.na pierlerilor provocate de 
războiu nu nărui temelor întrece |« 
al bărbaților. Există in țară 
8.21/1.055 temei (51.7 la sută) și 
7,671.569 b.'rbați (48,3 la șuti).

In special în grupa rțc vârâtă a 
locuitorilor intre 15 și 44 ani temelie 
tntrec cu peste 300.000 numărul 
bărbaților.

Populația săteasca, orășenească șl 
densitatea populației

Populația orășenească a țării tota
lizează 3,713.139 suflete, adică 
23,3 la sută din totalul popuh'iei și 
locuește in 180 local tăți i.roa.ie sau 
suburbane.

Populația sădească tota'izează 
12.159.485 suflete, aiică 76,7 la su
lă din total și locuește tn 6.400 co
mune rurale.

Densitatea populației este astăzi 
de 66,7 lozuiteri pe kilometru patralj

Repartiția după 1 mba m temă.

Repart ț a populat ei d pă limba 
maternă, deși mai cere o serie de 
ver licări de amănunt, se prezintă 
astfel: 85,7 la sută din .populație 
are ca limbă maternă limba ro 'lâ
nă, 9,4 la sută de limbă maternă 
maghiară, 2,2 la sută de limbă ma 
temă germană, restul de 2^7 la s ti 
dedarându-se de a te limb' materne.

Populaț'a provincii'or, Capitalei, o 
lașelor mari șl centrelor tndusaiale.

Pe provincii popula ia Repub icii 
Populare Române se pie intă astfel: 
Muntenia: 4.991.289 (31,4 la sulă; 
Transilvania: 3.420.859 (21,6 la su
tă); Moldova: 2.598.258 (16,4 Ia 
sută); Oltenia: 1.717.982,

lată a uni populația orașe or prin

*

Dinspre clădirea direcțiunii se de
gajă un su.lu de ost.l tate, Gardi 
enii sunt încruntați.

Seara. închide.ea.. Se iau măsuri 
severe de pază. Pe coridoare un d.i- 
te-vino neobișnuit.

In jurul închisorii, se ridică In 
aer cuvinte nemțești amestecându- 
se cu vorje româneai. Asupra tn- 
chiscr i s’a așezat ceva apăsător. In 
inimi pătrunde neliniștea.

Gă.ăg a s’a stins. Un întuneric de 
nepătruns a coborât asupra închise 
rii. Nici o lumină nicăeri..

Tăcere.
Așteptare.
Jn închisoare nu doarme nimeni. 

Ochi s ratători s.reJee.c întuneri
cul nopții și cu voi.: ,ă febri ă vor 
să afle ce le rezervă cgasul urmă
tor. In aer plutește ceva tragic.

Cuvinte gernane pronunțate cu 
furie de oameni beți. Ropotul cis- 
melor pe betonul coridoarelor. Lu 
mini de lanterne. Bruscări. «Țipete, 
înjurături.

Inima deținuțllor tresare ca una 
singură.

Bătăi, bătăi, bătăi.
Vaete.
Răspunsul a venit. Morrtea.
Se aud împușcăter .
Nebunia asasină pornită din Ber

lin și ajutată de fasci.tii români a 
irupt în închisoare. Măcelărește fără 
cruțare.

Creeri capabili să Împingă îna n- 
fe Român a cu zeci de ani sunt sera- 
biți de gloanțele-cotii li ifor lui An 
fonescu, Maniu, Eratianu și Tătă- 
rescu.

Vieți scumpe po oru ui român se 
sting. Cadavre cad gră nadă pe po

provizorii
recensământului 
Ianuarie 1948

Populari Română. — Numărul to 
— Repartizarea după vira A ți Lm

Capîta lei, orașelor mari ți contrelor mun 
lăsat moștenire peste 3 milioane du

cipale ale țăr i in frunte cu Capita
la ei:

București: 1.041.807. Cluj: 1'7915 
Timișoara: 111987; Ploeștl: 95.632; 
Brăila: 95,514; lași; 9-1.075; Arad: 
87,291; Craiova: 84.574 ; Brașov) 
83.984; Oradea: 82.282.

In general, coniruntănd popu'ația 
din 1948, a orașelor raaii cu popu 
lația lor din 1911 și 1930 se con t.tl 
grelele încercări suferite tu timpul 
celui de al doilea războiu mondial.

In ce privește populat a centre or 
industriale ale țării aceasta se pre
zintă astfel:

Reșița: 24.895; Mediaș: 23.247; 
Baia Mare: 20.959; Câmpina; 16.913 
Petroșani- 14.133; Lupeni: 11.1 8; 
Moreni: 9.046; Bulruși: 8.198:. Hu
nedoara: 7.018.

In general și a.1 răsboiul a împlc 
dicat creșterea numărului populației.

Avem peste 3 ml oane neștiutori do 
cartel

Din totalul de 13.862.816 locuitori 
de 7 ani și peste această vârstă, 
23,1 la sută nu știu să scrie și să 
citească I Avem 3.197.278 de analfa- 
bețil 2.834.207 din re a eș ia, aci ă 
88,6 la sută, trăesc la sate, iar două 
treimi sunt femei.

Neștiința de carte este nui obiș
nuită printre adulți și bătrâni.

Instalarea noului Consilier Cultural al Minis
terului Informațiilor pentru județul Hunedoara

Zilele trecute a avut loc ja 
prefectura județului instala
rea d. Lupan Gheorghe con 
silier cultural al Ministeru - 
lui Inforamțiilor pentru ju
dețul Hunedoara.

La solemnitatea. «pstalării 
au participat în afară de d. 
Crăciuneanu dm Ministerul 
Informațiilor autoritățile ci- 

| vile în frunte cu tov. Constan 
1 tin GrigoraȘ prefectul județu- 
| lui și tov. Nistor Ștefan pre 
| ședințele Cons. s>nd. jud.,

deaua celulelor din Ribnițs. Din 
corpuri deschise de gloanțe, curg 
pârâiașe de sânge, deseinnea ă zig
zaguri capricioase pe dușumea și 
se strâng băltoace pe alo.uri. Con
științe se sting ca luminări suflate 
de o briză.

Asasinii au plecat. Se mai aude 
câte un vaet al unora în agonie, 
apoi asupri închisorii se așterne tă 
cerea cimitirului.

Se crapă de ziuă. Totuși cineva 
sub cadavre căzute stive, se mișcă.

Matei Qail, se descoterasește de 
corpurile nelnsufețte ale tova.ăși. 
lor săi, căznte amprăi.

Prima lui ideie:
Cine mai trăe.te? Cine poate fi 

salvat? Pe coridor se aud pași. 
Criminalii s’au întors.

Controlul nemțesc. împușcături pe 
alocuri.

Pașii se apropie, Oall se as unde 
iarăși sub cadavre. Vin alții cari 
stropesc cu b"n i.iă înebi-oarea.

Marginile închisof i sunt cup Inse 
de flăcări. Criminalii au plecat lî 
sând în urna lor mirosul de carne 
de om arzând.

Matei Oall cu're’eră cetu'ele. Pri
mul în care mai gă.e.te o rămășiță 
de viață pe cale de a se stinge 
este prietenul și to arășul lui de lup
tă concetățean din De>a Mozeș Hen- 
rich.

II târăște la ușa coridorului și 
cercetează cele al e celule, unde mai 
găSe-te un to.arăș grav rănit.

Celulele sunt cuprinse cu repezi
ciune de flăcări.

împovărat de corpul to.arășu'ui 
său, se îndreaptă în grabă sure uși 
coridorului să și ridice ce.ri.lt prie

Riianta dintre
(Urmare din pag. l-a)

lor. Dovadă că țăranii au căpătat 
din ce In ce mai multă încredere 
în reformele realizate de guvern, 
este că vin azi cu produse la orașe 
nă le vândă «l că pe banii căpătați 
cu moneda național* intfir tă, ei pot 
să și procure produse industriale din 
ce în ce mai multe.

Statul democrat a]>‘tA țArAnlmea 
sA ?l stăpânească și sA șl 

IntăreascA gusnodAria

Tov. Oh. OheorghiuDej a subli
niat că s’au trimis la sate mari can 
tițlți de produse cooperativelor, că 
depunerile de bani la CEC, au În
ceput să devină din ce Iu ce mal 
numeroase, că s’a pus ordine In eco 
nomia țâr 1 lovlndu se in apecu’anți 
și In saboteuri. Dsa a evidențiat 
apoi că pământul a fost luat deia 
moșieri și dat țăranilor nu pentru 
ca să |i-l mai la cineva vreodată 
ci pentru ca săi lucreze și săi ată- 
pânească cu familii e șl copiii I >r.

Țărănimea nu poate uita plugurile,' 
uneltele agricole și sămânța care 
le-a fost dată pentru Insămânțări 
și nici sforțările pe care slatu1 de 
mocrat le-a făcut In timpul secetei 
pentru a fi salvate de a moarte miV.s 
oane de sufleie. Toate acestea au 
fost făcute tocmai pentru a ajuta 
pe țărani să șl stăpânească și să șl 
Întărească gospodăria.

Intensificarea schimburilor dintre 
sat și oraș și nftlnlrea contlnuA a 
produselor agricola și industriale

Ajnintind despre unele în ăefiri și 
abuzuri împo riva dispozi iilor Ou

Au luat cuvântul cu acea 
stă ocazie d. Crăciuneanu, 
d. Lupaai Gheorghe tovară 
șui Nistor Ștefan și tov. Gri 
goraș Constantin subliniind 
marele rol care i revine nou
lui Consilier al Ministerului 
Informațiilor din Județul no 
stru pentru ridicarea nivelu 
iui cultural al masselor largi 
populare dela orașe și sate, 
ca lupta împotriva analfabe
tismului, etc..

ten. ..............
Din afară pătrund prin ușe, lungi 

limbi de flăcări,
Mozeș cu conștiința stingândă s’a 

târât în foc și fum, care îl acoperaK 
de unde nu mai poate fi salvat.

Cu corpul leșinat al celtiila t su 
pravețuitor al tragediei părăsește in 
chisoarea care s’a transformat înti’o 
mare de fiărări, m stulnd sutele de 
cadavre, transformând lo.ul crime! r 
fn cenușe și scrum. 1

- . r- . (
• — -* - • s. _ »

Aceasta s’a întâmplat lu noaptea 
de 17 spre 18 Martie 1914 adică 
acum patru ani.

Unii făpta.i ai crtme'or au primit 
pedeapsa lor bine meritată, dar au- 
torii mora.i; impeiia iști de toate 
neamurile în fruntea căruia stau un 
per a.iștii a ne i ani ți engezi com
plotează pen.ru noul războaie, noi 
măceluri.

Poa.e locul cr’.melur au fost mis
tuite de fă ăr , dar crime e au ră
mas și trăesc viu în conștința po
porului român chemat ca peste 
câteva zjile să aleagă M rea Ad na
re Națională spre a aproba Pro- 
ectul de Contituțe a Reputli ii Po
pulare Ronâne, eăbora ă de Fron
tul Demo rației Populare,

Constituția R.P..R. trebue să ex
prime năzu n e e unui po or iub tor 
de pace, progres și libe tate.

Poporul Român nu va pernițe 
ca la-nașterea constituției șă asiste 
asasinii.

Nici un criminal, nici un repre
zentant al burgheziei în Marea A- 
dunare Națională!

Genad Eugen

clasa muncitoare si țărănime
vernului, fie de elemente care nu au 
înțeles dispoztțdle organelor supe 
rioare, fie de elemente dușmănoase 
regimului democrat, aduse la cuao 
știmță prm unele scrisori pricite de
la săteni, tov. Olt. Qheorgliiu Dej a 
arătat apoi noile măsuri a e guver 
nulul care înlătură toate neajunsu 
rile amintite, azi țăranii putând 
să și vândă l'beri fi nest'ngheriți ce
realele și produsele gospodăriri lor 
potrivit deciziilor daie de Miniștc 
rul industriei și Comerțu'ui.

In continuare dsa a anunțat că 
pentru a mări suprafețele tnsămân 
țațe și pentru a veni iu ajutorul ;âră-l 
uimii, guvernul a hotărît ca o au 
prafață importantă de pământ ara 
bil din rezervele Statului neîncadrrie 
Ui REAZIM, să fie date in anul 
acesta în folosința țărani or cu pă 
mânt puțin sau fără pământ, ce 
doresc să le însămânțeze.

Apoi, țăranilor lipsiți de nri,l za
ce, li se vor da pe credit sămânță 
din cele '30.0 0 tone de grâu de pri 
măvară selecționat pentru sămân.A 
obținut dela Uniunea Sovietică tr 
mând ca ci s’o înapo eze in natură 
după pecoltă. In plus, sămânța din 
țară pe care o are Min sterul Agri
culturi', va fi dată tot pe credit ță 
rănilor lipsiți de mi,I zace.

Măsurile amintite mal sus — u 
spus tov. Oh. Oheorghiu Dej — 
vor contribui la inten iii.arca schict 
burilor dintre oraș și sat și la o 
cftinire trepta'ă ți co it nuă a pro 
duselor agrko'e și industilale.

Nedreptățile 8âuârțrtB de elemen
tele reacționare 91 corupte ramase 
in aparatul fiscal vor fi reparate

Partidul Muncitoresc Român șt ce
lelalte forțe demo.rati e cu carie co 
laborează In caJru. Frontului Demo
crației Populare, sunt pă mnse de 
hotărirea de a apăra inte esele gos- 
podăr ei țărănești ajutând o să con- 
tribut după pu erile ei la întărirea 
economică a țării.

In acest scop — a spus tov. Oh. 
Oheorghiu Dej — noi trebue să a- 
jjutărn gospodăriile țărănești să-;i 
valorifice în mod avanta.os priso.ul 
pentru a și pro ura în schimbul Iui 
cele trebuincioase gospodăriei.

In continuare, d-sa a pre izat că 
Ministerul Finanțe or a dispus în ce 
privește impozitele, ca acestea să fie

Inovații inovatori

Printr’o inovație pusă în practică, capaci
tatea de funcționare a laminoarelor uzine
lor I.M S. Hunedoara a fost mărită 3u 30X

Continuând pcpularizarea 
inovațiilor aduse în câmpul 
muncii cât și pe inovatori, 
in numărul de astăzi prezen 
tăm pe subing. Oprișan Ie- 
ronim și colaboratorii lui To 
rok Șt., Țârlea Nicolas și 
Mârza Nicolac de'.a secția La 
minoarc a uzinelor I. M. S- 
Hunedoara care au constiuit 
un dispozitiv p?ntru cură,irea 
țunderului de sub laminor,cu 
apă sub presiune.

înainte țunderul rămânea 
sub laminoare, de multe ori 
înfundând canaturile și îm

(Iu clișeu; inovatorii)

plătite tn rate, dispunăndu se dea- 
semeuea repararea nedreptăți.or aa 
vârșite pe alo uri de e.einenUle reac 
ționare și corupte rămase In aparauA 
fiscal. ....

Este o datorie a tuturor membri 
lor PUR. aA muncească neobosit 

pentru ln1Arirea alianței dintre 
c>aaa muncitoare șl 
țărănimea muncitoare

Noi Învățăm pe țărani aă nrdn 
ceașcă șl să lupta în așa fel locâi 
aâ ajungă să nu mai știe ce este 
sărăcia, încât țăranul să și aibă tn 
gospodar a țui tot ce îl trebuește 
să aibă vite puternice ți unelte bune; 
să i fie casa *— casă și masa — 
masă, să i fie viața îndestulată șl 
copiii sătul, tmbrăcați, sănătoși d 
luminați. r

Este o datorie a tuturor membri
lor Partidului Munitoresc Român 
— a încheiat tov. Oh. Ohecrghiu 
E>ej — să și însușeas ă temeinic li
nia Pariiduiui In prob.ema țărăneas
că, să lămurească țărănimea asu 
pra măsurilor luate de guvern la 
folosul gospodarilor țărăne ti, să 
combată fără cruțare a tde de pro 
vocare ale e'ementelor dușmănoase 
regimului și țărănimii, să muncea
scă neobosi t pentru întărirea in re 
derii reciproce șl a alianței dintre 
clasa muncitoare și țărănimea m .a- 
citoare

Din activitatea 
Serviciului de 
control economic

Organele serviciului jm-r- 
țean de control economic e- 
fectuând o percheziție |a lo
cuința lui Ureche Miron din. 
Simeria.a u descoperit o in
stalație de tăbăcărie și cc- 
jocărie clandestină, găsind o 
importantă cantitate de piei 
sustrase dela O. I. P,

întreaga cantitate a fosd 
confiscată iar deținătorul a- 
restat și trimis în judecată.

piedeca buna funcționare a 
valțurilor, cărora le distrugea 
lagărele-

Până acum, pentru curăți
rea țunderului era necesar în 
treruperca funcționării lami
noarelor timp de 5 ore zilnic.

In urma acestei inovații 
sunt evitate atât distrugerea 
timpurie a lagărelor valțuri
lor și i n f u n d a r e a 
canalurilor laminoarelor, cât 
și întreruperea lucrului pe 11 
tru curățire, mărindu-se ast
fel capacitatea de producție 
a laminoarelor cu 30 la sută.

ce.ri.lt
pen.ru


4 ZORI NOI

EVEIWIfrIEIWTEJLE ZII^E^
V IZITA IuA MOSCOVA

a delegației guvernamentale bulgare
lii ziua dc 15 Martie a so

sit la Moscova G Dimitrov, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii l’ojtu 
lare Bulgare, V. Kolarov, Mi 
nistru al Afacerilor străine, 
K. Gheorghiev, j Ministru al 
Electrificării, G. I’opov, R, 
Kamenov, Ministrul edilității 
și gospodăriei comunale și 
alte personalități oficiale.

Declarațiile
La sosirea la Moscova, G. 

Dimitrov, președintele Con
siliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgare, a fă 
cut la aerodrom următoarea 
declarație:

„Pășind pe pământul 
scump al Moscovei ținem să 
exprimam prin cele dintâi cu 
vinte ale noastre profunda re 
cunoștință și mulțumirile po
poarelor Uniunii Sovietice și 
în primul rând marelui popor 
rus pentru faptul că au eli
berat de două ori Bulgarii 
de jugul străin. Prima dată 
din robia turcă, care a durat 
cinci secole iar a doua oară 
de’ sub jugul fascist german 
Poporul nostru nu va uita 
niciodată uriașul ajutor pe 
care ni l-a acordat poporul 
sovietic în trecut și ni 1 a- 
cordă și acum întru menține
rea. și întărirea libertății in 
dependenței naționale și su 

veraaității de stat.
Delegația guvernamentală 

bulgară a sosit la Moscova 
ca reprezentantă a Republi
cii Populare Bulgare suvera

Guvernul de Gasperi 
nu dorește refacerea industriei italiene 

— a declarat Palmiro Togliati -r

ROMA- — Vorbind ța un 
meeting organizat de Fron 
tul Democrat Popular la To 
rino Palmiro Togliati, se
cretarul general al Partidu
lui Comunist Italian,, a de
clarat că Italia și Frontul De 
mocrat Popular se află în 
fața sarcinilor organizării na 
ționale a refacerii economi 
ce, a consolidării și desvoltă 
rii libertăților democratice și 
a asigurării păcii, necesare

Criza economică 
din Grecia a 

devenit mai acută
Intr’un articol asupra situa 

ției din Grecia, ziarul TRUD 
arată că în timpul scurs de- 
la adoptarea de către con
gresul american a „doctrinei 
Truman” și aplicarea „pla
nului MarshaU" criza econo 
mică din Grecia a devenit 
și mai acută.

Oaspeții au fost întâmpi
nați pe aero.lromnfL central 
(le V. M. Molotov, locțiitorul 
președintelui Consiliului di 
Miniștrii și Ministru al Aîa- 
cerilor Stiaine al URS,S- A. 
I. Vâșinski și V. A, /min, 
locțiitorii Ministrului Aface
rilor Străine al URSS, pro 
cum și alte personalități din 
l’RSS.

lui Gh. Dimitrov
ne p< ntru a încheia cu gu* 
vernu] I niunii Sov>ctice un 
tratat de prietenie, colabora
re și ajutor mutual.

Suntem ferm convinși că 
încheerea unui asemenea tra 
tat este în interesul ambelor 
state. Tratatul va consolida 
și mai mult prietenia de ne- 
sdruncinat dintre țările noa 
stre.

In prietenia cu popoarele 
puternicei țări a socialismu 
lui vede poporul bulgar pri 1 
cipala garanție a libertății, în 
dependenței și propășirii sa
le generale. In numele popo 
rului’ bulgar în numele gu
vernului său și al delegației 
guvernamentale și în numele 
meu personal salut fierbinte, 
frățește, popoarele l niunii 
Sovietice, guvefnufl sovietic, 
pe scumpii oameni ai Mosco 
vei și personal pe președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Uniunii Republicilor sociali
ste Sovietice, pe genialul con 
ducător și învățător. Genera

pentru însăși existența popo 
rului italian.

Togliati a declarat mai de 
parte că guvernul Gasperi nu 
dorește refacerea industriei i- 
taliene, punându-și speranțe 
le în așa zisul „ajutor" ame
rican.

— Muncitorii din Sicilia au 
declarat o grevă generală de 
două ore.

*
— Miniștrii de externe ai 

țărilor arabe au primit tele
grame dela reprezentanții lor 
diplomatici din Statele Uni
te informând că guvernul a- 
merican și a schimbat atitudi
nea privitoare, la Palestina în 
favoarea arabilor. După cum 
se știe, delegatul american la 
ONU se opune cu hotărîre 
împărțirii Palestinei.

*
— 21.000 umncitolri dela 

căile ferate din Sudan au in 
trat eri în grevă cerând mă- 

lissimul Stalin”.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Uni inii So\ i-țv 
ce I. V- Stalin și minist-ul 
de externe V. M. Molotov, 
au primit Marți pe președin 
lele consiliului de miniștri al 
Republicii Populare Bulgare 
Gheorghi Dimitrov și pe mi 
nistrul afacerilor externe \'a 
sili Kolarov.

O NOUA MANEVRĂ 
A GUVERNULUI ITALIAN

Guvernul italian a dat or 
din funcționarilor de Stat ca 
re au aderat la Frontul De
mocrat Popular să confirme 
în scris adeziunea lor la acest 
Front. Subsecretarul de St it 
Ia președinția consi'iu.ui dc 
miniștri a anunțat hotărirea 
guvernului de a efectua o 
reducere masivă a funcționa
rilor de Stat care s’au pro 
nunțat în favoarea Frontului 
Democrat Popular. Această
îngenuncherea poporului 

italian în fata imperialis
mului anglo-american
ROMA. Ziarul „Unita” se 

ocupă într un articol dc con
ferința celor 16 țări dela Pa
ris, convocată de americani 
în scopul extinderii blocului 
militar, economic și 'politic 
occidental. Ziarul subliniază 
hotărîrca anglo - americană 
ca Germania de vest să par
ticipe la conferință ca și alte 
țări, care au suferit ororile 
provocate de agresiunea hit- 
leristă.

Condamnând declarația pe 
care contele Sforza, minist
rul de externe al Italiei a fă 
cut o la această conferință, 
ziarul subținiază adeziunea a- 
cestuia fără nici o rezervă la 
blocul militar occidental, la 
care vor participa și Spania 
franchistă și Germania apu
seană, geea ce duce la o în- 
genunchieze a poporului ita 
lian în fața imperialismului 
anglo american iankeu.

rirea salariilor și îmbunătăți 
rea condițiilor de viață.

*
— Muncitorii dela 29 din 

cele mai mari întreprinderi 
din Chicago au anunțat că 
vor declara grevă.

♦

- Peste 70.000 mineri din 
bazinele carbonifere din Pen 
silvania, Virginia și Iljnojs 
(Statele Unite) se ah» în gre
vă. Pierderea zilnică de căr 
bune se ridică la 200.000 to
ne. In cazul când greva d 1- 
rează mai mult, numeroase 
întreprinderi vor trebui să-și 

închidă porțile.

A fost semnat un acord pe 
teren cultural și al muncii 

de reconstrucție între 
TINERETUL BULGAR Șl ROMAjN

La 15 Martie, reprezentau 
ții tineretului Pop.ilar Bulg cr 
și FN'I fjR au semnal un a- 
cord meirt să întărească 1 
să desvolte legăturile ti icre 
ști ce există intre tineretul 
bulgar ș român, pe teren col 
tural și al mun< ii de recon
strucție.

acțiune este o nouă manevră 
a guvernului italian, care < au 
tă pe toate căile să sugrume 
libertățile poporului italian.

Sovietul Suprem al U. R. S. S. 
a hotărît complecta demobilizare 
a oamenilor ce nu aparțin celor 

două contigente sub arme
F-icctuâțidu se uccastii Je 

mobilizare, (fccii'ele armatei 
vor con ta în ton i d n Io ă 
contingente — cei nasc ți în 
1926 și 11,27.

J'este do ă săptămâni dt

MOSCOVA. In luna Fc 
bruarie a. c., Prezidiumul So 
vietujui Suprem al URSS a 
hotărit demobilizarea tuturor 
contingentelor mai vechi ră 
mase sub arme, de nobiliza- 
rea urmând a fi terminată 
la sfârșitul lunii Martie.

0 mare victorie a industriei 
siderurgice de Stat

(Urmare din pag. La|
-------------------------------------------- —---
Hunedoara, munca grea, brută a 
,,ghiftari|or’’’ (îniărcăto.ii de fur 
nai) cari trebue să împingă pe dis
tanță mare vagonete;e pline cu mi
nereu sau calcar și să Ic descarce tot 
manual in furnalele ci 1 care ies ga
ze și flăcări, demonstrează atât de 
elocvent deanbreu, sabotajul pe 
care vechile r. g.murt l-au practicat 
față de industra de Slat, pe care 
au căutat s’o duca la lichidare.

Cu câ.eva zeci de ani înainte de 
primul război monJia guvcrni.l mu 
ghiar — pe atunci uzine.c din Hu
nedoara aparținând Ungariei — a 
preconizat un proe.t dc mc anizure 
a furnalelor acelor uzine. Curând 
însă proectul a fost iă-at baltă, is- 
temul £ ropus — pr u funicu ar —

Comuna din Paris
(Urmare din pag. I-a)

decât 10.000 de o tateci spune E11- 
gels.

A 77-a aniversare a Comunei din 
Paris gă este poporul francez intr’o 
luptă ine e tată cu ace a I burghezie 
trădătoare care azi in locul 1 1 Bis 
inară vinde Franța lui Truni.n și 
Marschall,

In lupta lui insa el este sprijinit 
de sol dar latea internaționa ă a pro 
letar.atu ui mondial, c 1 ti în focul 
luptei împotriva fascismului — de 
țăr.le de.nocraț i'cr ț opulare și de 
uriașa forță a Uniunii So.ieie,

M_a a 7Ț-a aniver are a Commi i 
poporul român trim te eroicului po 
por francez un călduros sa ut p ie- 
tenesc luându-și angajam- nlul ca î t 
campania electcra'ă în care e,te, an
gajat să dea încă o lovitura coirtp î 
cilor a-u r t iri o frânezi, lacheilor 
imperialismului francez, en lez și 
amcncan, burghezia română.

Ăcoirl il preț vdc <fi ctua 
rea unui h mb r< ul.it <țe» 
material documentar . pro
pagandiștii- t-djmrtra de c ir 
ți.și broșuri, schimbul r. gula<. 
d< aitjiolr și informațmru 
pentru ziarele celor doua or 
ganizații. Dea .emeni ,<coi 
dtil prevede organiza.ca umr 
sch.rnb de brigăzi, care sa 
munc'asră pe șantierele d-.- 
reconstrui |:e ale ce or do ai 
țâri precum și ; liimb'tl de 
eclrrpc spmthe

Acest aio.-d aduce- o < ou 
tribuție însemn ttâ la lupta pe 
care o duce tineretul din ÎL. 
c'aiii.

mobilizarea va fi r.mpiCct 
terminata

neprezentând ui • o siguranța, a 
dimpotrivă numai peri ole.

Dl- atunci, nimic, N.ct unal dus 
guvernele perinda.e in trecut la 
cârma țarii n’a cl ntd un deget fa 
aceasta d recție până a u a.

(iuccritul (jrosa, ințe egând u seni 
nătatea măsurii -f e a-tepta de a 
fata (Teme a li luata, și a însușit 
propuner le -i proe tu. înto m t d 
technicienâ deja Hunedoara - ț 
iată ca 1 ur .riie au și început.

Mai multâ fonta, — o viață ma 
imbeleugatA impnroiiii munctor

Ce va însemna pentru industria 
Statuiui din Hunedoara, pentru iu 
treaga indusțr c . eu.urgiiă a (arii 
acest act, nu poți cupr.nde in rân 
durile unui reportaj sau arii ol, — 
ilar poate vor fi ce tul de eocvCnte 
cuvintele: o muncă mai Ușoară yen 
tru gh.ftari, — mai muta fo-la, 
mai mu.tă mat re primă pentru iv 
dustr.a met» urgi â pre ucrat are, 
mai multe produse țarii, mai inuită 
pâine, o viața mai imbel'-ugată po 
porului truditor.

Inseamrflț in a o ntare victorie a 
regimului no iru democratic asu ia 
deiicienie or din tre ut, — o vie 
tor-v cu atât ntai mare cu cât in 
staiația va fi fă ută cu inij oa e pro 
prii interne in primul rând. •

Iată dece această zi g fost o
1 însemnată în istera a.estor uzine, 
I — un început de cotitura în sislc 

mul inutilii încărcători or ți celor- 
i lalți mund.ori de furnal, un nceput 
i de drum mai |arg econo nici ro nâ- 
I nești.

Și ală de e muncitorii a tor »
, zine sunt hotarâți șă trimită ca re » 

prezentanți ai lor in Marea \duna-e 
Națională pe candiJații Fr ntuh» 
Iâemo rației Populare, — singuri, 
for ă care poate asigura succesul u 

zine\r lor, dorit dc ci.

Im- primeri* Județului Hunedoara, Deva 1948.


