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CETĂȚENI! 

votat; 
LISTA l\lr. 1

Cui dăm votul și încreder a noastră
Alexandru ‘Druglnc!

membru în C. C. al P. M. R.

cu semnul Lista candidaților Frontului De 
mocrației Populare Î11 jud. Hune
doara pentru alegeiile MareiAduuări 
Naționale, alături de numele tov. 
Gh. Apostol, conduiătoiul munci
torimii române organizată In si 1- 
dicatc Suder Viliam și Mujic Mi 
hai, bravii mineri din Valea Jiuluj, 
ele. cuprinde la locul 4. pe toc— 
Alexandru DiăgLi.i, muncitor cele 
rist, membru în Comitetul Central, 
al P. M. R.

Născut într’o fa nil e de țărani 
săraci din corn. Țiscău din partea 
Buzăului, tov.. Alexandru Drăghici 
a suferit, din fragezii ani ai copjlă 
riei mizeria și sărăcia la care

condamnata lumea șalelor uua .tre. 
La 1J ani, parăsindu și familia și 

locul natal, ci începe lunta pen 
tru existență. In 1028, după lungi 
slorțăij 
nici de 
Buzău.

este primit in școala 
pe lângă depoul C. 
pentru, a după trei

de u e

Proectul de Constituție
chezășia prosperității noastre culturale

Odaia cu iuliturarea ve.liîlor for 
mc de v/ața, ide u-gintu'uf burghe
zo moș erusc, te impune a fi înlă
turate și concepțiunde di'11 trecut cu 
privire la factorul cu tura/, arti»//c, 
științific și de inia',amâni.

Potrivit nuuei legiuiri, mișcare* 
Pilor de munJtori și țar<tni cu vo
cație spre cuceririle cultura e, însem
nează ufiimarea acestor elemente că
tre acele bunuri spirituale /a care 
până acuma nu puteau ajunge decât 
prin mari greutăți sau del ,c. Valo 

rifi.area acestor eneigii noui, este 
garantata de noua kg uite prin in
strumentele cei sunt puie la dispo
ziție?

Datorita convingem juste ca intre 
lavlorii care determină progresul 
social, un Io. impurtant î/ ocupă 
factorul cultura/, Sta/u/ încurajează 
prin Art. 24 al Proecfulu/ Lifiin 
țarea, desvoltarea ți propâ ir.a u er 
ser// de insTtuț'u ti culturale. ,,' ta 
tul iii.uiajea.-â și spr/ji-a dcwol- 
tare.i ,1 -a,ei și a artei, și o.ga a 
za institute de cercetări, bî I o'eciA 
edituri, teatre, ntjr.e, coiserva/o- 
rii".

Desigur că aceste așezamin e 
turale nu vor ramânea, ca in 
cut, litera moarta sau bunuri 
ces/bde mior cercuri restrâ. e
favorizați, ci ele vor s a la dispozi
ția masselor largi a/e p iporu ui și 
vor fi puse in slujba lui.

însăși concepția de crei(ie ce va 
sta la baza nouilor, rea/dâri cul
turale va fi alta dec.it cea din tre
cut. Niciun m mient nu va ti po
sibil și îngăduit ca a.este noui crea 
(ii să piarda din vedere realitățile 
sociale ale v e,ii impuse de ceriu 
(ele masselor pipu/are. Numai în
deplinind aceste cerințe își pot jus
tifica pe deplin existența; nurai ața 
își pot avea rostul în actuala so
cietate.

Marea Adunare Na( o ala care a. 
re mcmreai de a aproba Proectul 
de constituție va fi aleagă la 28 
Martie a.c-.

Toți cetățenii cinstit! jntercsațț îq 
desvoltarea pașnică și iericiti a ț-orrl 
noastre in acea z v >r vota pe îtru 
progresul econom c și cu 'ura/ vo 
tând lista No. 1 al Frontu/ui De o- 
craț/er populare cu semnul SOA
RELE. •

Proectul du Constituție ru cuprzn 
de numai cheza/a păstrăm cuce 
ririloi de până acum 111 do.iuniul 
politic, social și economic și i d u 
marea acestora pe nour căi, ci, as/ 
gura și desclude perspective nour 
și in viața cultura a și sp r (ua/a a 
noului S at.

Art. «8
Ri-pilliln a 
tațeii i au

„Stati.l 
Mtli drept 
volta 1 ia i 
bligatoriu - i gratuit, pi in Irurs 
Stat acordate 
meiituo.i și prin oiganizir'a și des 
volt,11 ca învățământului prolsional 
și telmi.’1.

Din textul acestui arii, ol chiar, 
vedem că noua Constituție a R.P.R 
nu numai că înscrie obligațiunile și 
drepturile cetățenești, ci și g va tea 
za exercitarea lor, punâ d la dr-po 
ziția tuturor cctaț.uilor toate posibi 
litâțile de valorificare a acest, ra.

Aceasta este, dealtfel, ura din 
deoseb rile esențiale dintre Constitu 
|ia în proect a R P-R. și Consti
tuțiile pe care le a avut Țara nojstră 
in trecut: și anume că, în timp ce 
Constituțiile burgheze aveau în ve 
dere interesele unor categorii soci
ale restrânse. Proectul de Co.ist/iu 
ție al R. P. R are în ved re grija 
pentru massele largi popu are.

In ce privește viitoarea noadra 
desvohare cultuia.ă, r’ucife funda 1.eu 
tale care vor sta la ban ace,lor des 
voltăr/ sunt, pune'rea a estor bunuri 
culturale ia îndemâna mărci masse 
muncitoare și desvoltarea cuceriri
lor culturale științifice în strânsă 
legătură cu realitatea practică, va- 
lorificarea acestui drept fiind asi 
gurat prin învățământul primar, 
cursuri pentru analfabeți, școli (eh 
nice, căm ne și așa mai departe.

al Proci ului spu c: „In 
Populata liomâ.ia loji c 
dr piui la învăț i.iiânt’’.
a igura indepli .iie 1 a- c 

l prin o gani/aria și des 
in\ajăniâiitu|ui pt n a. o 

d 
il' O[>r și .ludinți'or

SOARELE

cui 
tre
ac- 
de

Lunca Cernei din plasa Sar 
mizegetusa, este sat cu casele 
împrăștiate prin văile mun
ților, sau cocoțate pe creste: 
e un sat mic și izolat atât 
prin poziția lut geografică, 
cât și prin lipsa unor drumuri 
mai practicabile, pline cu hâr 
țoape și bolovani.

Deaceea țăranii din Dem- 
suș au fost foarte mirați când 
au auzit dorința tov. Gh. A- 
postol de a merge în acel sat 
urgisit de regimurile trecute: 
— Nu te duce tovarășe 
ziceau ei — că nu poți ajunge 
Nici căruța nu poare merge 
pe drumul către Lun- a.

Cu toate greutățile .drumu
lui tov- Gh. Apostol a ajuis 
în Lunca Cernii spre mai *a 
bucurie a locuitorilor cate

•

în mijlocul pâdurenilor din 
Lunca Cernii-Sarmisegetuza 

n’au mai văzut până* atutir i 
vr’un candidat care să vină 
ia ei să stea prietenește de 
vorbă, ' să-i întrebe de ne
cazuri, și sa le dea sfaturi.

Țăranii însuflețiți, la în
demnul viitorului lor' ales, 
s'att constituit îndată într’un 
colectiv de voluntari, cti’e 
plini de avânt vor repara dr’1 
mul spre satul lor, sub îndru
marea Serv. Tehnic Județean 
Nu mică le-a fost apoi bucu 
ria țăranilor, când iov. Gh. 
Apostol a dat dispoziții pen
tru deschiderea unui IDispen 
sar medical și a luat maluri 
pentru ca veterinarul plasei 
să viziteze cât mai mult satul 
pentru a combate bolile de 
care suferă oile, localnicilor.

Alexandru Drăghici

fie transferat la a eia i școala a de
poului CFR lâu urești.

Aici ia primul contact cu mișca
rea muncitorească, în care se în

in corpul ziarului

0 pagină 
culturală

(Continuare In pag. IIIa)j Or. O.Lavian Fluca

In întreg județul au avut loc Duminecă

trimis muncitorilor, teclinicienlor șj 
și silvici deja întreprinderile Meta- 
următoarea telegramă, ca răspuns 
nunțau de îndeplinirea programului 

termen: .....

întrecerile în producție

Telegrama tov. Gh. Gheorghiu Dej 
trimisă muncitorilor,tehnicienilor și funcționarilor 

dela I.M.S-Hunedoara
„Vă felicit în nu t ele gnvernu'ui și ai meu personal și vă urez 
noui victorii în marea și patriotica bătălie in care v’ați angajat1*.

Tovarășul Gh. Gheorghiu Dej a 
funcționarilor metalurgiști mineri 
lurgice de Stat I. M. Ș. Hunedoara, 
la telegrama prîn care aceștia 11 a 
de producție cu 12 zile înainte de

MetalurgiștHor, minerilor și silvicilor dela I M. S Hunedoara
„Am luat cuno tință cu satisfacție 

de îndeplinirea programului Cizme
lor I. M. S. Hanedoara cu 12 zile 
înainte de termenul stabilit, penlru 
care vă felicit în numele guvernului 
și al meu personal.

Aceste realizări s’au putut obține 
datorită metodelor noui și raționale 
de producție care permit ridicarea 
productivității munci, datorlă cola
borării strânse între muncitori, teh
nicieni și funcționarij de toate ca
tegoriile datorită conștiinței poljljce

și devotamentului vostru pentru re 
gimul nostru de democrație popu
lară.

Vă urez noui vi.toiii în ma ea și 
pairio.i a bătălie în caic' v’ati anga
jat pentru ridicarea continuă a pro
ducției, pentru întărirea puterii eco
nomice a Republicii Populare Ro
mâne, care va asigura bunăstaiea ce
lor ce muncesc.

Trăiască muncitorii, felini ienjj șj 
funcționarii dela I. M. S. Hunedoara 

Glieorghe Giieorgh/n Dej

Mari meetinguri populare 
în cadrul cărora alegătorii au ascultat cuvântul 

candidaților Frontului Democrației Populare
Cu tov. A!ex. Drăghici la Orășiie

In ziua de 21 Martie a.c., ciȚmqlt 
înainte de sosirea tov. Drăghici A- 
lexandru candidat pe lista F.D.P. 
din județ, mulțimea din Orăștie 
forfotea pe străzle arhipline din 
centrul orașului.

Țărani că|-re pe cai, învesmân
tați în strai., de sărbătoare, și tnun- 
citoii dia în reaga oLsă soseau ne 
întrerupt, Fauia.ele regimentului 
cântau in marcul tineresc al U.T.M. 
și liceenilor. Femeile muncitoare, ță
rance _și funcționare, vin îneci -nate 
sub placarde și drapele. Piața ora
șului se cutremură de ovațiile celor 
aproximativ l4.'!00 de piepturi.

Sosireă tovarășului D. agltici este 
întâmpinată de cântecele fanfarei 
care se pierd în s andările popula
ției: Drăghici, Drăghici... Până la 
apariția în balcon nude tov. D aghicb 
urma să vorbească poporului, mulți
mea își arata puternic nerăbdarea 
de al vedea, de al as-uita strigând 
„Trăiască eandidaiul nostru Alexan
dru firăgliici’’.

Tov. Albu, Secret, org. P.M.R. 
din Orăștie deschide meetingul dând 
cuvântul prietenului Linibianu.

Vorbește apoi femeilor, priet. Io 
nescu din partea G.F.D.R, și a- 
poi în aplauzele mulțimii i 1 cuvân
tul tov. Drăghici Alexandru, care 
arată însemnătatea acestor alegeri 
și rostul Marei Adună, i Naționale, 
făcând și o amănunțită analiză a

noului Proect de Constituție. In 
clteiere <l-sa Fi ia angajamentul 
în Marea Adunare Națională să 
un reprezentant fidel al intereselor 
tuturor celor ce muncesc din acest 
județ.

După meeting echipele de călușari 
au dansat in fața balconului și apoi 
a urmat defilarea celor aproape 4000 
de oameni care au demonstrat Iu Cin
stea candida(ilor, deputați de mâine 
ai județului Hunedoara.

în
că 
fie . *

De aici tovarășul Drăghici Alex. 
a plecat spre o aită mulțime care

îl aștepta, spre un cent.u țărănesc 
în corn. Geoagiu.

Aci coloanele de (arani și țărance 
alături de intelectuali, mulțime strân 
să din întreaga plasă, înșirate în 
lungul drumului ap pornit pe can
didat cu urile. Balconul casei ad
ministrative aștepta împodobit de 
mâini maestre pe tovarășul Dră
ghici, candidatul nostru — pentru 
a-și ține cuvântarea, care o aștep
taseră cu nerăbda.e.

După cuvântări călușarii comune
lor Geoagiu și Homorod au dansat 
în fața balconului ede mai f.lunoSae 
__________ Gârjob Emilia ..

(Continuare in pag. III a)
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Dovada unui ridicat nivel politic 
din 182.582 alegători din jud. nostru, 
178 f 37 și-au scos până în prezent cărțile de vot

Pentru alegerile din '28 
Martie a. c., — prin care 
poporul își va trimite repre
zentanții în Marea ^ȚcLnare 
Națională — Județul nostru 
are un total de 1.82.582 alegă 
toii. ,

Dintre aceștia, până în zi
ua de 23 Mart, a.c., și-au ri
dicat cărțile de alegătoii un

număr de 178.837, 
3745 urmând să și 
în zilele următoare.

Marele număr în 
pulația din județ înțelege'să. 
participe la alegeri, dovede
ște un ridicat nivel politic 
precum și dorința de a-și 
alege adevărații ei reprezen
tanți.

restul de 
le ridice

care po-
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SPECTACOLELE SĂPTĂMÂNII

In săptămâna care s*a scurs, viața 
culturală a orașului nostrtr a conți 
nuat să fie intensă. Ceeace este și 
firesc când poporul este frământat 
de probleme de o importanță capi 
fală cunr sunt alegerile pentru Marea 
Adunare Națională menită să iiLi e 
ta rangul de Lege a Legilor, Pi oec 
tul dc Constituție elaborat de Fron 
tul Democratici Populare și un o 
rât din realitățile ro.nânejti Înfăp
tuite în ultimii ani, prin lupta în
tregului poppr iinpotiiva forțelor 
negre ale reacțiunii.

In ce măsură au reușit spectaco 
leje prezentate publicului din De 
va, în această săptămână să reo 
glindească, să lămurească și să tu- 
drumeze frământările poporului, 
deci să servească poporul, vo.n ve 
dea în fiecare caz aparte.

Echipa de dansatori maghiari din 
Corond.

Acest spectacol a fost precedat 
de o reușită revistă muzicala pre
zentată dc ansamblul artistic de sub 
conducerea d lui. Căpt. Doroga dl 1 
Regimentul 3 Transmisiuni,

Găsim foarte fericită ideia de a 
se da reprezentații comune ale ar
matei eu o echipă de dansatori ma 
gliiari căci ea exprimă prietenia e 
xistentă între naționalitățile conlo
cuitoare pe care în mod firesc nu 
mai democrația noastră populară pu
tea s’o realizeze și s’o desvolte.

Numărul prezentat de ansamblul 
armatei trece în revistă manevrele 
imperialiștilor anglo-americani pe 
care cu o ironie usturătoare le de
mască, contrapunându-le lupta con
secventă pentru pace și o viață 
mai bună, a lagărului democratici 
și anti-imperialist în frunte cu U, 
R.S.S.

Credem că în locul celor trei lo 
cotenenți boemi,— călătoria cărora 
dă prilejul de revis.ă, ar fi fost 
mai indicați trei elevi ai școalei 
de ofițeri care nu poartă încă uni
forma ofițerilor Armatei Republicii 
Populare Rorjâne, uniformă pe ca.e 
noi vrem să o vede.n purtată cu 
demnitate respectată și iubită de 
toți.

Numerile prezentate de dansato ii 
maghiari ne redau aspecte pitorești 
din viața și Obiceiurile țăran ilorț 
maghiari legate de năzuințele lor 
de a menține cuceririle democrației 
populare și de a contr b d la vic
toria din alegerile din 28 Martie a.c.

La mijlocul spectacolului a sosit 
și tov. Gh. Apostol primul can
didat pe lista F.D.P. din județ. Cu 
toată ora întârziată tov. Oh. Apo' 

în editufi-».

Partidului Muncitoresc Român
B V. Ij. LE’NlN L-t’l* d'n Aprilie, edțla II a.
B GHtORGHl DIMlIROVi D.spra alianța muncitorilor 

cu ț*ranii
9 M GALACTIONOV: Despre volum il 7 din .Op«re“ de 

I V. S alin
B V. KEvibNOV: CarBcbr'stlc'l* a d rua cultuni.
B I M'ROV : Partidele Comuniste d<a Eurooa io luptă 

pmtru p cn, democrație ei independența popoarelor,
P Pr< f B VOLIN; Statisti ă el politică
g ANA P xUKiR: S>re crearea Partidului Unic Muncito

resc dio Ko l ân’a.
Q MIRON cONoT tN’lNESCU: Slalln, inspiratorul «I or- 

gmizetorul vi tnriei m iod ale a popoarelor do U.R.S S 
B: KARL KaIJT K : Doctrina economică a lui K<rl M«rx 
S l. CHȘNEVScHl: ideologii sovteti ă și superioritatea 

el f*ța de id'ol g'a burgheră
g L RaU TU : Triumf il ideiR r ini Marx Engels, Lenin, Stelin 
g ZinA PRANCU : Epoca ^sfârșitului shiemulul capitalist 
g B ZaHARESCU C»ntr.lism»! democratic, principiul 

orginizstoric de bază al Partidvlui clasei muncitoare,
g N MtU: Sindicatele Sovietice.
In limba m-chiar* an apărut:
g GHEORGHt D1MITROV: Despre alianța muncitorilor 

cu țăranii.
g B. ZAHARESCU: Cenlraliamnl democratic.

stol a fost rugat să ia cuvântul iar 
pomenirea numelui său a prilejults 
ropote de aplauze care au durat 
până ce d-sa s’a urcat la tribună.

In cuvântarea s’a tov. Oh. Apostol 
a insistat asupra adâncirii în condi 
țiile unui regim' cu democrație po 
pulară a prieteniei între popoarelor 
conlocuitoare, prietenie care s’a năs 
cut în focul luptelor pentru liber
tate a popoanljr din (ara noaitră, 
prietenie cimentată în închisorile4 
reacțiunii unde au stat cei mai' 
buni fii ai poporului, români, un
guri, bulgari, ctc..

i
JURĂMÂNTUL

Faptul că funcționarii publi 1 or 
ganizați în sindicalul lor cau i să 
părăsească at fudin a de cspe.tativă1 
și vor să participe în mod activ 
la viața noastră publică și cu'tu< 
rală, la lupta pentru consolidarea 
democrației populare lă ând t ecutu 
lui întunecat figura jalnică al birou- 
cratului despuiat de orice perso
nalitate, voință sau părere, unealtă 
docilă în mâna asupritorilor, nu poa 
te decât să ne bucure. Lisă a. ea- 
sta nu frebue să ne tocească vlc.il n- 
ța și să ne împiedice ă trecenf sub 
prizma. criti. ii piesa luj Ene Stan- 
ciu „Jurământul”, pe care fmrc 
ționarii publi-i au ales o ca s’o pre
zinte publicului.

Și această reprezentație ne con
vinge și mai mult despre ceeace 
n’ain avut rezerve niciodată, că în 
mijlocul rnasselor sunt nenumărate 
talente. Așa de exemplu: a fot 
bun d. Șerban în rolul țăranului bă. 
trân, d-ra. Barbieru a interpretat 
bine rolul so.iei medicului și da 4 
am privi cu ochiul mic burghezullui 
frivol, am putea să spunem că d na 
Gârbou a interpretat bine, chiar 
foarte bine, rolul Soacrei.

In ceea ce privește principiile 
piesei, ele șunt conștient popora .iste 
dela început și până la sfârșit fiind 
o versiune a renumitei concepții m c 
burgheze a „Eroilor activi și a gloa^ 
tei pasive” a narodnicilor ruși.

Piesa, printi’o desconsiderare ccm 
plectă față de țărănime, neagă e-> 
xistența oricărui elan de luptă toc
mai în aeele pături care au luptat 
împotriva asupritorilor lor în 1821 
sub conduceri a lui Tudor Vladimu 
reșca, în 1843 în tabăra lui Bal- 
cescu și în revoltele țărănești din 
1907.

Piesa nu sufla nici un cuvânt 
despre adevăratele motive ale mi. 
zeriei sătești: fostele regimuri bur 
ghezo-moșierești. Ea nu indi.ă și 
nu demască adevărații dușmani ai

poporului și nu arată iiki mijloa
cele prin care aceștia pot fi în
vinși. .... '

Ele ne reprezintă niște țarani 1- 
reali, care se autoponegresc arun
când asupra țărănimii cele mai jos 
nice calomnii. Arată țărănimea- 
par’că n’ar avea o judecată proprie 
și are nevoe să fie dădăcită de 
„domnișorii” condușii de ,;inten- I 
ții bune”. ...j |

Scopul acelei denaturări este de 
a înșela muncitorimea îri aprecie
rea justă a valorii alianței sale cu 
țărănimea, asupra căreia chiar în 
zilele acestea tov. Gheorgliiu Dej 
Secretar Genunii al P. M. R., pe 
drept cuvânt In.-i tă atât de mult

Comluzia piesei sine să ne ara e 
că țaranii induio ați de tutela bine
voitoare exercitată asupra lor de 
eroul piesei, vin să ofere că vor lu 
era în dijmă pământii a.estuia, în 
felul acesta intrând cu gâtul de 
bună voe în jugul feudal lustr|.lit 
de poporaniști. |

In felul acesta d. Ene Stanciu dă 
cărțile pe fața desvălidnd adevă
ratele scopuii pe ca e le urmăre .te: 
permanentizarea exploatări o.nului 
de către om.

Deci piesa Iui devine o armă pe. 
riculoasă în mâna reacțiunii, pentiu 
eare motive propunem C. O M.

să interzică organizațiilor ei de 
a o mai prezenta publicului,

.. Genad Eugen

Cântecul Munci
In cadrul operei de cultura

lizare a marilor masse mun
citoare. precum și pentru o- 
rientarea loy spre noua _p.rtă 
progresistă, în seara zilei ,de 
22 Martie,, a. c., — Ansamb 
Iul Artistic al C. G. M. — a 
venit în mijlocul salariaților 
I. M. S, — Hunedoara, pre
zentând revista .muzicală 
„Cântecul Muncii”.

Jucată în prezența tov. Gh. 
Apostol, președ ntele C- G. 
M. și a unui mare număr 
de spectatori, revista s’a bu 
curat de un deosebit succes.

Conținutul ei — realirat du 
pă principiile noii arte pro
gresiste — a avut cadru de 

' desfășurare o montare fee
rică. Decorurile variate, co
stumele care ar putea face 
cinste ori cărui teatru, jo
cul de lumini, toate au fost 
de mare efect.

Revista care în fond era 
un cântec al muncii, al eli
berării prin muncă tabl- 5 un 
cântec al frăției între popoa
re (tabl. 4) și a popoarelor ca 
re luptă pentru pace (tabl. 
7) a fost Interpretată de mun 
citori cu un talent superior 
multor profes oniști, re vi ta a 
>atând dm acest p^pet de ve 
dere bogăția clasei muncitoa 
re în elemente capabile de 
ori ce manifestări superioare 
In calea lui spre lumină, po 
porul de acum nu numai că 
nu mai are obstacol, dar el 
însuși este creatorul .realelor 
valori artistice și a noii și 
adevăratei arte.

Nesfârșitele și viile aplau
ze cu care hunedorenii au în
tâmpinat „Cântecul Muncii" 
au fost pe deplin meritate.

Ansamblul C. G. M, a prez 
zentat acelaș spectacol în cen 
trele județului nostru Cugir, 
Petroșeni și Lupeni

80 de ani dela nașterea marelui 
scriitor Maxim Gorki
Maxim Gorki, este unul 

din cei mai mari scriitori al 
secolului nostru.

Eșit din marea massă a 
poporului a avut o tinerețe 
sbuciumală, a cutrecrat mult 
prin lume având astfel o 
cazie să cunoască poporul.

In operele sale literare 
Gorki exprimă o critică îm
potriva regimului țarist, se 
«azvrătește contra acestui re
gim de exploatare ajunsă pâ 
nă Iacei mai înalt grad- Insă 
la începutul desvoltării sale 
literare a< castă răzvrătire e-te 
mai mult instinctivă.

In Gorki s’a născut acel 
instinct sănătos observând 
prăpastia dini re clamele .-ocia 
le. —Astfel in piesă sa „A- 
zilul de noapte' 'scoate in e- 
vidență cu o neiuai pomeni 
tă măestrie viața de maha 
la din timpul țarismului și 
astfel reușește să scoată la 
suprafață contrastul dinue 
clasele sociale, arătând pe 
de o parte viața luxoasă din 
palate, pe de altă parte oa
meni căzuți în mocirla socie 
tații burgheze. Această piesă 
c un act de acuzare contra 
Rusiei țarjste care a dat na
ștere acestor grozave situa- 
jiuni.

Nu trebue uitat însă că a 
ceasta piesă a scris o la înec

Constituirea Comitetul Central 
al U. A. E. R.

In zilele de 20 și 2i Mar
tie a. c., a avut loc la Bucu
rești, în sala Facultății de 
Drept, prima conferință pe 
țară a Uniunii Asociaților 
de Elevi din România, la ca- 
• e au participat delegați ai 
tuturor școlilor secundare din 
țară, reprezentanți ai elevi
lor din U. R. S- S„ Jugo- 
slavia și Bulgaria.

Deasemenea au fost pre- 
zenți tov. Gh. Vasilichi, 
ministru subsecretar de stat 
la Educația Națională și con 
ducătorii organizațiilor de ti 
neret din România. In prima 
zi a conferiței tov. Vasilichi 
ministru subsecretar de Srat 
la M. E. N, a trasat scopu
rile organizației elevilor, ară
tând marile posibilități, ce se 
deschid tineretului studios 
pentru însușirea științei, pen
tru ridicarea din toate puncte 
le de vedere prin organizarea 
sa, cât și sarcinile ce stau 
în fața, sa pentru reconstruc 
ția țării, pentru ridicarea ni
velului cultural al întregului 
popor.'

Deasemenea, Proectul de 
Constituție elaborat de F.D- 
P. care prevede drepturi și po 
sibilități largi pentru tineret, 
trebuie să' fie un obiect de 
studiu pentru tineretul studi
os, — a spus tov. Vasilichi.

După ce s’a dat raportul 
de către Comitetul de Ini ia- 
tivă, au avut Ioc discuții la 
raport, cât și la proectul de 
Statut al acestei organizații. 

putui desvoltăr.i Jui reali >te 
și dc aceia piesa are și părți 
slabe astfel eroii iui n<J cred 
in m< 1 un adevăr nu le dă 
nici o soluție, arata numai 
oameni nenorociți cari nu 
văd înaintea lor nici o S' ă- 
parc, n'au speranțe într’uji 
orizont mai senin ci șunt oe- 
-simiști și nu-și găsesc rostul 
în viață.

Mai târziu numai, Gorki în 
armat cu teoria revoluționară 
Vtijnțificâj marxisto leninistă, 
a putut crea adevărate opere 
realiste. Atunci când nu nu 
mai instinctiv ci cu o re
voltă conștienta se ridică con 
tra societății opera sa prime 
ște un nou conținut.

Acum no apare adevăratul 
Gorki întemeietorul reali; mu 
lui socialist.

Opera lui poate fi înțeleasa 
de orjce popor și e valabilă 
pentru orice popor- Citindul 
pe Gorki înțelegem că de o 
H->rfel de literatură avem ne

* voe și noi-
Că 1 numai cu o cultură 

clădite pe baze adevărate pn 
tem înainta pe drumul demo
crației populare. Gorki îndru 
mătorul massei populare și 
sfătuitorul imensei generații 
a fost și va rămâne veșnic 
un mare scriitor.

V, I. L.

După închiderea discuțiu- 
nilor, a luat cuvântul tov- I- 
tie Drăgan, secretarul gene 
ral al F. N. D- T. R„ care 
a arătat printre a'tele că „con 
ferința de azi dovedește că 
tineretul școlar din .întreaga 
țară este un însemnat izvor 
de pi/'-re, o forță ce trebuie 
să contribuie la întărirea Re 
publicii noastre Populare”.

In ziua a doua a conferin 
ței, în aceeași atmosferă de 
entuziasm și încredere, s’a a 
doptat Statutul U. A, E, R, 
cât și alegerea Comitatului 
Central, format din 37 mem
brii, dintre care cităm pe: 
Petre Gheorghe, Crăciun Io- 
an, Florea Tudosc, Mănescu 
Teodor, Meler T red, Sârzea 
Hie, ctc.

S’a dat apoi citire, proectu 
lui de rezoluție, în caic s’a 
constatat că U. A, E, R, a iz- 
vorît am necesitatea și aspi 
rațiile majorității elevilor din 
România.

In încheiere, rezoluția chea 
mă la muncă hotărîtă între
gul tineret școlar din țară, 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce-i stau în față. Această re
zoluție este votată cu unanimi 
tate de voturi.

S’au citit telegramele trimi
se Președintelui Frezidiului 
K. P. R., prof, C, .1, Parhon, 
d-lui dr. Petru Groza, Preșe
dintele Consiliului de Mini
ștri tov. Gh. Vasilichi, sub 
secretar de Stat la M E. 
N.și F. N, D, T, R,
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In întreg județul au avut loc Duminecă mari rneetinguri populare
(Urmare din pag. I a)

figuri ale acestui dam rustic după 
care a urinat diflnes ți un frumos 
program artistic în cinstea torară 
țului Drăgliici Alexandru.

Prietenul Vâran Sabin candidat al F. D. P. în miljlocul 
populației din plasa Hunedoara

lntr'o atmosfera plină de 
însuflețire, locuitorii orașului 
și plasei Hunedoara, au sa- 
luat Duminică 21 Martie, a. 
c., prezența Î11 mijlocul Iot 
a prietenului Văran Sabin, 
candidat al F. D. P.

In meetingul ce a avut loc 
cu această ocazie au vorbit 
tov. Săbău Gh. din partea or
ganizației I’. M. R. și Todea 
Nicolae, din partea consiliu
lui F. D. P. care au arătat;ac 
țiunilc de muncă voluntară 
prin care cetățenii din orașul 
și plasa Hunedoara,înțeleg să 
sărbătorească viitoarele ale
geri.

Primit cu lungi aplauze a 
luat apoi cuvântul prietenul 
Sabin Văran, care după ce 
a subliniat importanța noi
lor alegeri pentru oamenii 
muncii, a arătat și datoria 
tuturor de a vota cu F. D- 
P. pentru asigurarea unei vie 
ți fericite.

In încheere a luat cuvân

Tov. Mujic Mih i șî priet S bin Văran printre 
muncitorii din Călan și țăranii din jur

In cadrul campaniei 1 a- 
legerilor. pentru Marea Adu
nare Națională, tov. Mujic 
Mihai și Văran Sabin, can
didați ai F. D. P. din județul 
nostru, s’au deplasat Sambă 
tă 20 Martie a. c, la uzinele 
Călan unde a avut loc un ma
re meeting muncitoresc.

După intonarea Internațio 
nalei și imnul RPR d. Homo 
rodeanu Ștefan deschizând 
meetingul a salutat în nu
mele part.cipantilor prezența 
candidaților în m j ocul mua 
citorimii iar tov. Șuteu secie- 
tarul FDP — Călan, a făcut 
o scurtă prezentare a candi
daților din județul nostru.

In numele muncitorilor din 
uzină, a luat cuvântul tov. 
Cosmescu, care a subliniat 
mândria muncitorimii din uzi 
nele Călan de a fi reușit prin 
eforturile sale să se ridice 
în fruntea producției metalur- 
.gice trecând apoi la anali ta
rea greutăților intâmp nate in 
mărirea producției isvorite 
din defecțiunea furnalului.

Din partea femeilor a vor
bit tov. Oprișor Rozalia, lu 
ându-și angajamentul în nu
mele organizației femenine 
ue a contribui efectiv la vi
ctoria F.D.P. în alegerile din 
28 Martie.

Primit cu lungi ap’auze, a 
luat cuvântul tov. Mujic Mi- 
hai, care a trecut în revistă 
substanțialele realizări ale 
.regimului democrat, insis
tând și asupra greutăților i- 
vite în înfăptuirea lor, datorii ă 
sabotajului rămășițelor reac
ționare, sprijinite de monar 
hie, a cărui lichidare se da- 
torește luptei hotărîte a foițe 
lor populare.

La plecare țărănimea acestor co
mune a salutat cu mult entțiziasm | «ț 
candidat arătându-și încrederea ți 
dragostea ce o poartă viitorului el 
reprezentant In Marea Adunare Na 
tionala.

tul tov. Moisescu, membru 
at Consiliului Național F.D. 
P. care a arătat că ziua de 28 
Martie, având în vedere con-

I ' VARAN SABIN ’ 
dițiile ei de desfășurare, tre- 
bue să aibe un caracter săr
bătoresc.

Trin intonarea „Internațio
nalei’ 'meetingul —care ^s’a 
desfășurat într’un viu entu
ziasm — a luat sfârșit.

Tov. Mujic a scos în evi
dență încercarea de 'sabotaj, 
săvârșită zilele trecute ța u 
zinele Călan prin tentativa u- 
nor elemente reacționare de 
a incedia centrala electrica a 
uzinei.

In încheiere tov. Mujic, a 
făcut apel la contribuția tu
turor forțelor populare, pen 
vru câștigarea marei bătălii 
a alegerilor.

Plugarul Văran Sabin, a 
insistat asupra alianței din
tre clasa muncitoare a plugă 
rime, alianță ale cărei roade 
a contribuit simțitor la îm
bunătățirea nivelului de trai 
al poporului întreg.
• Meetingul a luat sfârșit 
printr’o caldă manifestație de 
simpatie, prin care muncito
rimea din Călan și-a exprimat 
hotărîrea nesdrunclnată de a 
susține în alegeri candidații 
F.D.P.-ului,

La Sângeorgiu
ln după jnasa aceleași zi

le, tov. Mujic Mihai-și Văran 
Sabin s’au deplasat în comu 
na Sângeorgiu unde în sala 
școlii primare a avut loc un 
meeting la care a participat 
întreaga populație locală, for 
mată în mare parte din dIu- 
gări maghiari.

Tov. Mujic a vorbit in lim 
ba maghiară, arătând dreptu 
rile de deplină egalitate, a- 
cordate naționalităților conlo
cuitoare prin proectul de Con 
stituție, care prevede pedepse 
pentru acei ce propovăduesc 
ura de rasă scoțând în evi
dență datoria fiecărui cetă
țean conștient de a lupta p^n 
tru victoria în alegeri a F. 
D. P..

La sfârșit s’a rulat marele 
film sovieticț, „Jurământul” 
care a stârnit mult interes în 
rândurile plugărimii.

La Pui
Continuându-și acțiunea 

pentru luarea de contact m 
alegătorii din județ, tovarășul 
Mujic Mihai candidatul F. D. 
P.-ului din județul nostru, 
s’a deplasat Duminică’ 21 
Martie a. c., la Pui, parii- i 
pând la un mare meeting po
pular, ța care au luat parte 
plugarii din întreaga plasă.

Meetingul a fost deschis 
de tov. MogoȘ Alexandru se 
creț.F.D.P.local după care 
a luat cuvântul tov. Crainic 
Beniamin, care a făcut o 
scuriă prezentare a candida
ților din județul nostru, ^u 
ând cuvântul, tov. Mujic, a 
analizat pe largi multiplele 
realizări ale regimului demo 
crat, înfăptuite în folosul ce 
tor ce muncesc. Trecând apoi 
la prelucrarea precizărilor fă 
cute de tov. Gh. Gheorghiu 
Dej, în legătură cu alian'a 
dintre clasa muncitoare și p’u 
gărimea muncitoare, tov. Mu 
jic a subliniat roadele feri 
cile pe care le a adus această 
alianță, plugărimii din plasa 
Pui, prin înfăptuirea și de
săvârșirea Reformei Agrare, 
și altor îmbunătățiri făcute 
pentru plugărime prin sprtji 
nul efectiv al muncitorimii.

A urmat un reușit program 
artistic executat de Tinere
tul Plugărcsc.

La Baru Mare
In aceiași zi, la Baru Marc, 

în sala cazinoului muncito
resc, a avut loc o impună
toare adunare populară la ca
re a participat tov. Mujic Mi
hai. — —

După deschiderea meerin 
gului, a vorbit prietena Geor 
gescu din partea femeilor și 
tov. Lucaci, după care a luat 
cuvântul tov. Muj'c.

Expunând lupta neobosită 
dusă de regimul - deipocrat 
pentru desvoltarea și ridica 
rea nivelului de trai al mas- 
selor muncitoare, tov. Mujic 
a scos în evidență importan
ța și necesitatea alegerilor 
din 28 Martie, când întregul 
popor este chemat pentru a și 
alege pe adevărații săi re
prezentanți în Marea Aduna
re Națională. Meetingul a 
luat sfârșit printr’un festival 
artistic.

La Hațeg
O mare mulțime de țărani efin 

întreaga „Țară a Hațegului” pre
cum și populația orașului Hațeg, 
au salutat pe candidații lor: tov. 
Gh. Apostol, tov. Maria Sârb i, și 
prietenul Sab’n Văran, ca e au ve
nit îți mi,locul. lor spre a i îndru
ma și spre a le cunoaște greută,ile 
ce le au de intâmp.nat.

In cadrul marelui m e ing ce s’a 
desfășurat cu a ;eas.ă ocazie, a vor
bit tov. I. Ncamțu, președintele 
Cons. F.D.P.-Hațeg, care a arătat 
că locuitorii pla-ei, în â i-pină zi :a 
a'egeri;or, p in a țiuni de muncă vo
luntară.

Luând apoi cuvântul tov. Gh. A 
posfol, în entuziasmul general, ara
tă impo-tanța viitoarelor alegeri, Li 
urma cărora se va consfinți noua. 
Constituție.

în aplauze nesfârșite a'.e sute'or 
de femei, țărănci ți orășene, a 

vorbit tov. Maria Sarbu, arătând 
că este o datorie a ti.trror f mc lor 
conștiente de a vota cu Soarele, 
pentru viito ui lor șl al copiilor l r.

Prietenul Sabin Văran, șl a Încep it 
cuvântarea Î11 ural Ie și aplauzele 
pline de bucurie a|e țăranilor și ale 
Întregii asistențe, arătând că tumul

întregul popor este c li a mit la intensificarea luptei 
pentru desăvârșirea viitoarelor înfăptuiri

în ziua de 21 Martie a- c. 
la Ba.a de Criș, a avut loc un 
mare meeting popular la ca'e 
a participat prietenul linca 
Ioan, candidat al F. D. P, 
ului din județul nostru, pre
cum și peste 3odb cetățeni.

Meetingul a fost deschid 
de tov. Doda M hai, care du
pă ce a salutat prezența prie 
tenului Jurca în mijlocul ale 
gătorilor a dat cuvântul tova 
rășulni I’oț> Valeriu, < a e a

Ion Jurca

si
Cui dăm votul

încrederea noastră
(Urmare din pag. l-a)

cadrează activ, prima etapă a for
mării sale pentru lupta cc se coa
fura, încheindu-se cu masacrul 
dela Grivița din 1033.

Un an mai târziu, fanarul Dră- 
ghici se găsește încadrat în fâa- 
durile U.T.C. în a.e'.a; ti np 'lup
tând și în Mișcarea Națională Anti
fascistă.

Arestat in Iunie 1935 la sfârșitul 
ședinței plenare a C.C. a U. T.C. 
împreună cu al.i tovarăși de 1 ptă 
în frunte cu tov. Ana Pau .er, to/. 
Alex. Drăghici rezistă tuturor tor
turilor inchizito ia.e ale Siguriuței 
nedestăinuind nimic din secr.tele o - 
ganizaf ei.

încarcerat la Jilava în aștept iresa 
judecară procesului intentat — ta 
bilit pentru luna Februaiie 1 )3i și 
suspendat din cauza ma -.ifestaț ilor 
muncitorimii, care cei ca lic 1 darea 
procesului — Î11 Iunie, 1) 6 e te j 1- 
decat la Craiova și după o 1 nă de 
scliinju ri și „destateii”, , on-.am.at 
la 9 ani și 9 luni îichisoarc.

Primii doi ani petrecuțl în reji- 
mul celular al închLo.ii Jilava au 
fost anii cei mai neg ii di 1 via'.a 
tov. Drăghi.i. D.pă 1 ipte grele și 
îndelungate, în 1938 obli-e un re
gim mai bun.

Rănit în 1910 când Doftana —■ . 
„Bastdia română” — s’a prăb ițit 
îngropând de vii ze.i de nrun i ori 
deținuți in frunte cu 11 e Pintilie, 
Drăghici este internat în spital și 
apoi transferat la închisoarea din 
Caransebeș, unde îl surprinde răs- 
boiul.

Eliberat în 1914, soco.it fiind ca 
„element periculos” este i..te . a’. în 
lagărul dela Tg. J u, de un le eva
dează împreună cu tov. G >. Apo
stol și alți deținuți comu iști ca 10 
zile înainte de 23 August 1 44, — 
când o v.ață nouă de in.tn ă și I p- 
tă începe pentru oțel t il luptător.

Organizator al tineretului și acuza
tor publ c la Tribunalul Poporu'si 
din București — sarcini primite 
dela Partid — tov. D.ăghiă s’a 
dovedit un minunat conducător de 
masse. 

dând votul lor F.D P. ți numai ln 
strânsă colaborare cu munitorîi, 
vor putea merge pe calea progresu
lui.

Meetingul a luat sfârșit printr’o 
horă in care plini de bucurie k au 
jucat atât țăranii cât ți viilorii lor 
aleși. .... ,

făcut o scurtă prezentare a 
candidaților din județul no
stru. —

Prietena Vidu Anal vor
bind în numele femeilor, a 
asigurat participant de în
treaga contribuție a masselor 
feminine la lupta pentru câ
știgarea bătăliei electorale-

A luat apoi cuvântul prie
tenul Jurca Ioan, care a fost 
obiectul unei entuziaste mani 
festații de simpatie. După ce 
a schițat reformele și înfăp
tuirile regimului democrat să
vârșite in lupta sa pentru 
ridicarea nivelului de trai aI 
celor ce muncesc, prietenul 
Jurca, a arătat marile sarcini 
de viitor ale regimului, pio
nii a căror înfăptuire întregul 
popor este chemat la inten
sificarea luptei pentru desă
vârșirea lor.

Meetingul a luat sfârșit tn- 
tr’o atmosferă de cald entu
ziasm, din care s’a desprins 
voința masselor de a lupta 
pentru victoria .1- D. I’,in 
alegeri.

Pentru munca sa de orginiz-re ți 
îndrumare a munci.01 imii, Conitrin- 
ța Națională a P.C.R. dui l‘M5 tl 
alege membru supleant în C.C. al 
P.C.R.

Adânc cunoscător al problemelor 
Văii Jiului și a dmer lor oamcnjoi* 
muncii de aci, pentru care a luptat 
în permanență, la 19 Noembrie 1945 
este ales deputat de Hunedoara la 
primul Parlament demo ra ic al ță
rii noastre, în ca. e a reprezentat cu 
cinste pe cei ce 1-au ales.

Na fost problemă interesând ju
dețul nostru pe care alesul jud. Hu
nedoara să n’o ia în studiu, să nu 
lupte pentru rezolvarea ei in mod 
favorabil.

Minerii Văii J ului t , i amintesc 
cu câtă tărie a sprijinit tov. D-ă- 
gbicl propunerile tov. Mujic Mihai 
în legătură cu pensionarea minerilor.

Tot datorită sprijinului dat de tov. 
Alexandru Drăgliici, unei ser i de 
sate din jud. nostru iau fost acor
date fonduri pentru const.uiri de 
școli și localui i comunale, — din
tre cari, amintim doar corn. Valea 
Lungă.

Cu toate sarcinile mari pe care 
a avut a le îndeplini în munca sa 
de deputat tov. D ăghici a des ol- 
tat tot mai mult munca ți lupta sa 
politică pentru î.itări.ea unită ii 
muncitore,t', pentru rLi.area nivelu
lui poptic al poporu.ui, pentru lăr
girea cuceii i or popul ire, — munci 
pentru care, Cong esul P.M.R. 1 a 
ales membru în C.C. al Partidului 
Muncitoresc R.mân.

Încrezători în puterea sa de mun
că și convinși că și pe viitor iți 
Va îndcpl ni sarcinile ce-i vor rc\ eni 
așa cum și Ie-a îndeplinit în tre
cut, oameni mumii diu jad. Hune
doara au depus candidatura to •. A- 
lexandru Drăghici pe lista No. 1 
purtând semnul SOARELE a Fron 
tului Democratici Popul ire în ale
gerile pentru Marea Adunare Națio
nala.

Alegeri ln care îl vor spr jinl, ața 
cum l-au sprijinit și la 19 Noem- 
bfie 1946, — cu toată tăria ți ho
tărârea.

soco.it


4 ZORI NOI

SOSIREA LA MOSCOVA
a unei delegații guvernamentale

mulțumește cu ciijdunl pentru pri-in ziua de 22 Martie a sosit la 
Moscova o delegație guvernamen
tală finlandeză în frunte cu K. Eil- 
kel și R, Svento, Miniștrii Afa
cerilor Străine ai Finlandei,

Totodată a sosit la Moscova G. 
M. Savonencov, Ambasadorul 1.1.R, 
S.Ș. în Finlanda.

In gara Leningrad oaspeții au 
fost întâmpinați de A. I. Vâșin- 
ski și V. A. Zorin, Locțiitori ai 
Ministerului Afacerilor Străine al U. 
R. S. Ș. ..... '

Cuvântarea d K EnVl
La sosirea la Moscova d. EnkeI 

a făcut în gară urmatoaiea declarație 
Delegația guvernamentală fmlan 

deză venită la Moscova, la invi
tația guvernului sovietic pentiu a 
duce tratative cu privire la înche
ierea unui Tratat sovieto finlandez 
prietenie, colaborare și asistență mu
tuală, socotește ca primă datorie 
a ei de a aduce, în num Ie guver
nului, un salut GeneralissinPului 
Stalin, Guvern al Uniunii Republi 
cilor Socialiste Sovietice Moscovei 
ospital ere și tuturor popoarelor pu 
ternicei Uniuni Sovietice.

Convinsă de încrederea rCclpro ă 
și bunăvoința ambelor părți delega
ția noastră speiă sincer că rezulta 
tul pozitiv al tratativelor, satisfă
cător pentru ambele părți va ser 
vi drept o nouă garanție a priete
niei sincere și încrederii re iproce 
între ■Uniunea Sovietică și Finlanda, 

In'ceeace ne privește, noi vom 
depune toate sforțările pentiu a a- 
tinge acest țel. Delegația noastră

Consiliul de Securitate 
nu are drept a se amesteca în 
treburde interne ale Cehoslovaciei

— a du curat reprezentantul Cehoslovaciei la ONU —

NEW-yORK. 24 (Radio). 
Consiliul de Securitate a re
luat discuțiile asupra plânge
rii delegatului chilian privi
toare la evenimentele din 
Cehoslovacia.- Cu toată opu 
nerea delegației Uniunii So
vietice și a Ucrainei, consi 
liul a audiat pe fostul repre 
zentat ai Cehoslovaciei la O 
NU Papanak, care a fost de 
mis de guvernul cehoslovac, 
Papanak a însăilat o serie

Cetățenii din toate colțurile țării 
fac sugestii, propuneri 
și observații referitoare la textul 

PROECTULUI DE CONSTITUȚIE
BUCUREȘTI, 24 (Ager- 

pres). La sediul național al 
Frontului Democrației Popu
lare sosesc zilnic din toate 
colțurile țarii nenumărate seri 
sori dela cetățenii aparținând 
diferitelor categorii sociale in 
care se fac- sugestii, propu 
neri și observații referitoare 
la textul proectului de con ti 
tuție propus de Frontul De 
mocrației Populare. S'au fă
cut chiar propuneri în peea 
ce privește redactarea proec
tului.

Miile de scrisori dovedesc 
puternicul ecou pe care 1 a 
găsit în massele p >pulare p,o 
ectul de constituție’ și carac- 

imrea cordiala ce i Pa făcut au.

Convorbirea lui V M. Molotov 
cu EnkeI și Svento

In ziua de 22 Martie, V. M. Mo
lotov, Ministrul Afarerilor Străine 
al U.R.S.S., a avut o convorbire 
cu K. EnkeI, Ministrul Afacerilor

Hotărîrea partidului Social-Democrat ungar 
de a rupe legătura cu comitetul 

internațional socialist dela Londra
BUDAPESTA, — Zilele trecute a 

avut - loc o ședință extraordinară a 
Biroului Politic al Partidului Social- 
Demoerat ungar. In legătură cu fap
tul că o parte importantă a parti
delor socialiste din Europa a devenit 
în rnod fățiș o agentulă ,,a planului 
Marshall’’ în rândurile cla,ci mun 
citoare, Szakasfs Arpad, secretarul 
general aț partidului, a prezentat 
biroului politic spic discutare pro
punerea ,,de a rupe relațiile cu la
cheii imperialismului, care se mani
festă împotriva păcii și democra
ției, precum și cu comite: ul conic 
rinței internaționale socialiste dela 
Londra.

Biroul Politic al Partidului Social- 
Democrat ungar a adoptat în unani
mitate propunerea lui Szakasics^ 
Chiar în aceeaș zi a fost trimisă o 
telegramă comitetului conferiiFei 
internaționale socialiste dela Londra;

de calomnii la adresă Ceho 
slovaciei și a Uniunii Sovie 
tice.

Reprezentantul Cehoslova
ciei la ONLT a declarat presei 
că nu va răspunde în Consi 
nu acuzațiilor mincinoase ale 
trădătorului Papanak deoare 
ce Consiliul de Securitate nu 
are drept a se amesteca în 
treburile interne ale unui stat 
suveran cum este Cehoslo.a 
cîa.

terul de largă desbatere i,u 
blică ce s'a creiat în jur ti 
său. —.

Depunerea jurământului a primei serii 
de elevi subofițeri de jand, ai Republicii Populare Române

BUCUREȘTI, 23 .Agor- 
pres). Cu ocazia solemnității 
depunerii jurământului primi 
lor elevi subofițeri de jan
darmi ai Republicii Populare 
Române, care a avut loc Du 
minecă la Găești, tov. Teo- 
hari Georgescu, ministrul A- 
facerilor Interne, a declarat:

„In preajma alegerilor pen 
tru Marea Adunare Naționa
lă, care va da țării o consti-

finlandeze
Străine al Finlandei și R. Șve.ito, 
Ministrul Afaceriloi Străine al Fin
landei.

La convorbire au participat A. 1. 
Vâșinski, Locțiitor al Ministrului A- 
facerilor Străine al U, R. Ș.Ș., G. 
M, Savonencov, Ambasadorul no 
vietic în Finlanda și Sundslrom, 
Ambasadorul I rnlandci in U.R.S.Ș.

în telegrama ■ e rpunc că conducerea 
Partidului SoJa|-DeniOirat ungar a 
hotarît, după o er.ammare apro
fundată, sa rupă legăturile cu co
mitetul conferimei internaționale so
cialiste dela I ondra deoarece nu 
vrea să aipă nimic comun cu po
litica care supune interesele clasei 
inuncitoate int re.rlor iin;>« rialistnu- 
lui, care pregătește un nou tăzboi, 
tinde sa prefață Europa intdo co 
lonie și se ofîmie democrației ade
vărate.

Declarațiile fruntașilor politici 
din streinătate asupra proectului de con
stituție al Republicii Populare Române

BUCUREȘTI, 24 (Agtr- 
pres). Ziarele de azi conți mă 
să publice declarațiile frunta
șilor politici din streină*’ te 
asupra proectului de consti 
tuție al Republicii Popul re 
Române.

Astefl, Iulius Duris, metn 
bru al comitetului central al 
Partidului Comunist Cehodo 
vac și ministrul al zXgrid | u 
rii, Moisa Pjde yjeepreședin 
te al Adunării Republicii Fe
derative Populare Jugosl t re 
și ing. N. petrovici ministrul 
economiei electrice și preșe
dintele asociației culturale Ju 
goslavia-România,’ arată ci

Cea de a doua zi a Săptămânii Mondiale a Tineretului 
a fost închinată ajutorării tineretului grec

BUCUREȘTI, 24, (Radio) 
Cea de a doua zi a săptămâ 
nii Mondiale a Tineretului, 
Luni 2- Martie, a fost închi
nată ajutorării tineretului, 
grec. Prin sute de echipe de 
colectare răspândite în toata 
țara, prin entuziasmul și e- 
lanul cu care tinerii au cu- 
treerat orașele și comunele, 
tineretul Republicii Popuia-

* tuție nouă populară, hotărîrea 
poporului nostru este de a 
păși mai departe pentru a 
clădi’o țară puternică și bo
gată.

Să fiți alături de Republica 
Populară, să fiți o pavăză de 
nepătruns în apărarea intere 
selor poporului” —■ a încheiat 
tov. Teohari Georgescu de
clarațiile sale.

„Primul regim din România care 
luptă împotriva jatului și corupției1'

BUCUREȘTI, 23 (Ageiprts). — 
Numărul de astăzi al ZJai u i i S AN, 
TE1A, publi a, sub bimnitura tov. 
Neslor Ignat, un aitiol inlilul.it 
„Primii regim din România ca c 
luptă împotriva jafului și corupției’’.

După ce amintește ițeați,le din 
trecut, când hogățiil' sulului și sub
solului românesc se scurgeau iu ca 
sele de bani anglo-aincricane, sau 
umpleau safeuriie din t lecția ale 
burgliezo-moș ierimii din România, 
Statul fiind in regimul acela imtiu 
meniul de je uire, prin forță, a po 
porului muncitor, autoiul evo< ă bi 
ruințde dela 23 August șl dela 
6 Martie Idlă, când fo (ele popu 
lire au doborât trecutul.

A devenit a-tăzi tot mai el ir, că 
singura cale de combatere a jafului 
a fost și e te aceea a înfăptui, ii și 
desvollăr i demo raliei populare. In 
laturarca pentiu totdeauna d, la pu 
tere a exploatatorilor -i trecerea iu
țelii politice în Stal în mâinile cla
sei mimJtoare și a aliați ț >r ei, a 
fost cv| mai suios pa, înainte spre 
definitiva lichidare a jafului și ne
cinstei. ...

Autorul articolului subliniază că

proectul noii constituții a Ro 
mâniei este consecința logică 
și încoronarea tuturor sclr t 
bărjlor mari istorice care au 
avut loc în ultimii ani în via 
ța națională și statala a po
porului român și că el va fi 
o puternică temelie țjuridicâ 
a desvoltării în Viitor și a 
noilor biruinți ale poporului 
român.

Se vor lua măsuri care să asigure condiții
le necesare exercitării comerțului de deta liu 
A declarat tov. Gh. Gheorghiu-Dej și V. Luca

BUCUREȘTI, 24 (Ag r- 

re Române și-a dovedit soli
daritatea cu tinerctu]ui p. pua 
relor ce lupta pentru pace, ți 
bertate și independenta na
țională.

Eri, a treia zi a Săptămâ 
nii Mondiale a Tineretului 
a fost închinată luptei pop > 
rului pentiu pace și demo 
crație. 'In cadrul acestei zile 
a avut loc la ARO un festi
val unde a luat cuvântul și 
tov. Vasile Lucaț ministrul 
Finanțelor, secretar al Par
tidului Muncitoresc Român.

Amânarea executării pedepselor 
mai mici de 6 luni 

ale muncitorilor agricoli
Ministerul țustiției pimtr'o 

circulara adresată Parchete
lor Generale, face cunoscut 
că pentru necesitățile mui
cilor agricole în curs, se vor 

guvernul țaru a căpătat în poporul 
pe care il reprezmfă, pe cel mal 
prețios aliat in luP(a îinputrija ja 
fului. Poporul a capaiat in .eJere 
față de Statul pe Circ il știe și 
ii șimte că e al sau și deci îl 
sprijină in lupta impo riva neciu tei 
lupta vare a '.apaiat in ad.evi.rat ca
racter de mas-a.
Amintind despre proectul de șon» 
stituție, tov. Ne,lor I ;nal ami ie te 
că participarea tot mai laigă a inca
selor |a go-podăriiva Stalului, va 
in emită și un nti.loc de real ,j,a- 
trol icațcne-c. Ța, a fa.-i jaf și 
exploatare o lan m aMă.i cu p o 
priile noa ti e mâini — nivllcc au
torii ariicopi ui, aminiind că i»-." I u 
aceasta, intieg | o oi 11 numitor tre 
bue să , i uneas a pute, ițe in mun
că și luptă pentru ca SOARJLE 
cinstei ți drc-pfaț.i să st alucea 
pe cerul Patiiei.

La Ministerul Justiției se 
lucrează la

modificarea 
legii chiriiîor
La Mmisterul Justiției <-e 

lucrează la modificarea ]e/ii 
chiriilor.

Legea va fi modificat.i in 
sensul reducerii la minimum 
a diverselor categorii de chi 
riași și a simplificării ruodu 
lui de stabilire a chiriei.
Textele noui legi vor fi ini- 

ple și clare, pentru <a.din 
cuprinsul lor, liecare ect ițean 
să poată stabili cu ușurință 
chiria ce are de plătit si o- 
bligațiile locative ce i incum 
bă.

preș). La Minister.1 Indu
striei și Comerțului a avut 
loc Luni seara o conferință 
a tov. Gh. Ghcorghiu - Dej, 
Ministrul Industriei și Co
merțului și Vasile Luca, mi 
nistrul Finanțelor, cu r p e- 
zentanții asociațiilor profesio 
nale de coemrcianți și cu Co- 
ntercianții detailiști din toate 
ramurile comerciale.

zâceastă' conferință a fost 
o primă luare de contact în 
cursul căreia au fost ascul 
tate doleanțele și problemele 
widicatc de comercianți.

Tov. Gh. Ghcorghiu. - Deja 
și Vasile Luca, au declarat 
că se vor lua măăsuri sare 
să asigure condițiile nece<ne 
exercitării comerțului de detaliu» 

putea amâna exercitările pe 
«epselor ce nu depășesc șase 
luni închisoare, pentru con- 
damnații care vor face d«va 
da că sunt muncitori agricoli.

Im. »da«ri* Județului Hun*doar*, 1948,

inlilul.it

