
Un nou fel de a întâmpina ziua 
înternațională a celor ce muncesc
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Ne mai despart doar câte 
va zile cir t Mai.

In măsurii ce această zi 
sc apropie tot mai mult, a 
rândurile muncitorimii se 
petrece ceva nou, ceva ne- 
mai întâlnit în istoria sa 
de până acum.

Muncitorii din fabri< i, u- 
zine birouri i de. pe ogo.* 1.- 
re, întâmpină această săr
bătoare a lor prin întreceri 
în muncă, pentru o prod- - 
ție mai ridicată și mai’ buna, 
prin întărirea disciplinei în 
muncă, etc. menite să con 
ti'ibue la îmbunătățirea tra 
iului celor mulți.

stă deacurmezf.ul și ar vrea să 
reintroducă vechea exploatare și a- 
suprire.

Industrializarea țării privește 
țîntreg poporul n uncitor
Poate că unii dintre țărani să. 

se gândească acum: dar ce ne pri
vește pe noi industrializarea ri?l

(Continuare in p-, fliaj

Nu știu criteriul după care dân- 
?ul a fost solicitat să înlesnească 
vânzarea biletelor pentru Spectaco
lul ce urma să fie dat ia Deva, do 
turneul Teatrului Popit ar din Cluj, 
cu piesa „Rădăcini adân 1” dq 
Goiv, și d’Cessean.

S’a presupus — desigur cionat 
— ca intre proprief-.nl ''m-*-: 
cu firmă înregistrată 
7: teatrul progresist, ar exista oare

1 afinități. Ignorânduse realita
tea care ascunde in dosul firmei 
și un exemplar din fauna verde a 
mlaștinei fasciste, azi în proces a- 
vansat de a-ana'e la noi. un fus. 
primar cu diag'-.ală și pistol, pa- 
re-se părtaș Ia beneficii,' în vir
tutea inerției. (

Nu,.. ' așa s’a explicat nu do 
muu stența îr. vitiina numi.ei li
brării, a turui tablou oe t.* tă me
morie ci strident șovinism, semnat 
de un profesor încă în funcțiune la 
școala normală și de care- cu ius-

zXceasta nouă atitudine a 
muncitorimii (ață de muncă, 
acest fel de a întâmpina 
ziua internațională a tuturor 
celor ce muncesc nu este 
ceva întâmplător.

Dela 23 August 1944 în
coace, muncitorimea din ța 
ra noastră a întâmpinat fie 
care 1 Mai prin noui victo 
rii, prin noui succese. In 
1945 a fost prima sărbăto
rire a zilei muncii în liber 
tate, după care au urmat 
alți doi ani, in care sărbăto
rea muncii constituiaprilei de 
noui angajamente de luptă 
împotriva reacțiunii cxploi 
tatoare, care făcea eforturi dis
perate pentru a se menți ic 
pe pozițiile sale de jaf și e- 
xploatare.

Afiul acesta, muncitorimea 
își va sărbători ziua într’un 
cadru cu totul deosebit în 
tr’o Republică Populară, în- 
tr'o nouă formă de Stat,' din 
a cărei conducere clasele e- 
xploatatoare în frunte cu mo 
narhia au fost complect și 
definitiv înlăturate, Puterea 
politică nu se mai află în 
mâinile acelora care nu au 
nimic comun cu poporul, in 
mâinile reprezentanților ma 
riJor moșieri și capitaliști. 
Clasa muncitoare -știe și sim 
te că astăzi nu mai lucrează 
pentru îmbogățirea mari' »' 
industriași și capitaliști, sltt 
gi credincioase ale marilor 
trusturi internaționale.

Ultimele mari înfăptuiri în 
viața noastră de Stat, rez -- 
tat al luptei duse de' întregul 
popor în frunte cu cla l 
muncitoare ca alegerile pen 
cru Marea Adunarea N tțio 
nală, intrarea în vigoar ■ a 
nouii Constituții, constit ti 
rea noului guvern, au dat 
poporului nostru un uri iș 
imbold in munca sa ere ja 
re.

Astfel se explică faptul le- 
ce muncitorimea Atei. C F. 
R. Simerîa, care încă din <> 
amna trecută se menține în 
fruntea atelierelor C. F. < 
pe țară, a chemat la întrece 

Vineri 23 Aprilie
fiind sărbătoare legală nu se lucrează

BUCUREȘTI, 2i (Agerpresi. Ministerul Muncii și 
Prevederilor Sociale aduce 1-ș cunoștința generală că Vi
neri 23 Aprilie, SC oheorghe fiind sărbătoare legală 
întreprinderile comerciale și industriale nu lucrează.

Magazinele alimentare precum și piețele și bCGe 
var fi deschise până la ora io dimineață.

re patriotică în producție 
lAuncitorji dela I. M. s. 11li 
nedoara, care deasemenea, 
au câștigat drapelul prod'■ 
liei siderurgice pe țară.

\stlel se explică faptul 
dece muncitorii Uzinelor C 
M (' Ctigir și-au luat anga 
jamentul să depășeasc 1 pro 
gramul fixat la mașini de, cu
sut dela 150 la 363.

Astfel se explică faptul da
ce minerii din Valea Jiului 
alt Îmbrățișat cu bucurie o 
metodă de extracție experi
mentată de echipa tov. l’op 1 
Ludovic, prin care s’a cu 
șit să se depășească pro - 
<lucția cu 100 la sută.

Aceleaș motive au determi 
nat și țărănimea noastră să 
se ia la întrecere pentru rea 
lizarea și depășirea pjanului 
de însămânțați.

Pe lângă angajamentele 
de mărire a producției, mup 
citorii și-au propus îndep’i 
nirea unei serii de alte con- 
dițjuni. Astfel ei și-au luat 
angajamentul să întărească 
disciplina în muncă să-și < r 
ganizeze mai bine munca 
să reducă deșeurile, să îm
bunătățească calitatea pro
duselor ceeace va contribui 
la o considerabilă scădere a 
prețului de cost, factor ce 
stă la baza eftinirii traiului.

Toate aceste și încă multe 
acțiuni de acest fel cu care 
muncitorimea întâmpină ma 
rea sa sărbătoare^.dau zilei 
de 1 Mai din acest an un ca 
racter cu totul înălțător.

In întâmpinarea acestei 
zile, muncitorimea trasează

I. BRANEA

(Continuare tn pag. IV-a)

Făcând mândrie industriei românești

Muncitorii și tehnicienii
Uzinelor C. M. C. Cugir 

fabrică șublere și micrometre în serie
Muncitorii și technicienii 

Uzinelor C. M. C. Cugir, ca
re au reușit să fabrice ma
șini de cusut, ciocane de aba 
taj, perforatoare și alte ma 
șini și piese ce se constru- 
esc pentru prima dată ia noi 
in țară, sunt adân preocu 
păți de probleima fabrică
rii instrumentelor de măsu
rat de mare precizie și în 
special de micrometre și 
șublcre.

Problema nu a fost ușea 
ră. După lungi cercetări și 
experiențe, ținându-se se ună 
de toate susgestiile mur.’i- 
torilor și technicienilor p.'
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Ca să facem cât mai multe școli, pentru 
că să putem creia cât mai multe spitale este 
nevoe să creiăm mai întâi fabrici și uzine

— a declarat tov. VASILE LUCA 
la ședința deputaților F. D. P. în —

EXPUNEREA ASUPRA MUNCII 
DEPUTAȚILOR PE TEREN

In cadrul ședinței deputațl'or FToutului Democrației Populare din 
Marea Adunare Naționali, ținuta . in ziua de 15 Aprilie, înainte do 
plecarea deputaților pe teren, to varășul Vasile Luca, secretar ge
neral al Consiliului Național F. D- P. a făcut o largă expunere asupra 
sarcinilor deputaților pe teren, spunând între altele:

Avem în fața noastră o 
sarcină mare, principală: re 
construcția țării.

In fața noastră nu stă nu 
mai problema de a reface 
ceeace a fost distrus în tim 
pul războiului, ci în fața noa 
stră stă marea problemă a 
reconstrucției, adică o tra,îs 
formare din temelii a econo 
miei țării.

Noi trebuc s'î * explorăm și sS 
exploatam bogăția țârii in folosul pd 
porului. Acest lucru nu | oate sâ-1 f-Că 
numai guvernul, nu poate să-l Iacă 
Marea Adunaie Națională prin legi, 
ci el poate să fie făcut numai prin 
mobilizarea la muncă și la luptă 
a poporului, prin lupta lui cu na-

ocupați de această proble
mă, s a reușit însă ca să 
se fabrice in serie micro
metre și șublcre, cu o pre 
cizie inițială de 1/50 mm.

Una din cele mai grele 
probleme de rezolvat a fost 
mașina de gradat, a cărei 
realizare constitue un marc 
succes al cugirenilor.

Deasemenea, în urma per 
fecționării succeselor obți - 
nule, ei au reușit să co.i - 
struiască micrometre și șub 
lere de precizie și mai ma
re, atingând chiar toleranța 
de , plus) - minus) 0,006 
milimetri.

Prin aceste mari succese 
muncitorii și technicienu- 
zinelor C. M. C. Cugir, care 
și până acum realizat 
pentr". prima dată mașini de 
cusut, ciocane de abataj și 
perforatoare: fabricate ,m în
tregime în țară, se ridică d Â 
ce in ce mai mulU.pre înalte 
perfecție.;.i techntce, făcând 
mândrie industriei române
ai.

I. Grczăvescu

tura, cu greutățile și împotriva ce
lor care încearcă să ne tragă înapoi 
in haosul economic și financiar:( 
prin lupta împotriva reacțiunii, care

Tov. VASILE LUCA
Ministrul Finanțelor

D. Gâț nu iubește teatrul?

Vineri 23 Aprilie 1948

Cu prilejul vacanței 
Reducere de 50% 

pe C.F.R pentru elevi 
și studenți

Direcțiunea Generală < .!■ 
R. aduce la < unoșlință • 
încep <nci d<la data do 17 
Aprilie curent, .1 intrat în 
\ iguarc reducerea de tarif 
' u 50 la sută, acordată c 
lefilor și siucHnților școlilor 
cl« Stat cu ocazia vacanțe; 
pe baza cărților de identi 
lătc deelcti și studenți ti[ 
C.F.R.

Reducerea <-ae valabilă ș. 
la trenurile accelerate, con 
tra piâții tichetului.

BUC UREȘTI, 2t Ager - 
preș). In legătura cu reda 
cerea acordată de C. F. R 
elevilor și studenților pentru 
vacanța de I’aște, Dtrecțiu 
nea Generală dc. următorii- le 
lămuriri; Reducerii' au in.ee 
put dela 17 Aprilie 1948. 
durează până la prima Du 
minecă dup.. Jiumineca To
nici, adică până la 16 Mu 
1^48 ora 24.

In acest interval studiu 
ții și elevii vor calătorij cu 
50 la sută, reducere, din ta 
xele la trenurile de persoa m, 
iar la trenurile accelerate <_ 
plata suplimentului mtcgial 
pe baza cupoanelor rcspe< 
tive dela cărțile de identi
tate tip C. F. R. seria Ia 
și anexele de decontare.

■ 
in corpul ziarului

0 PAGINĂ 
CULTURALĂ :

lificata mirare, ani auzit \ orbiu- 
duse la ultima ședință a de-pâr- 
țământului „Astrei’’.

Cu asemenea antenceudente, ati
tudinea d-ltti Gâț este desigur fi
reasca. Publicul ijevean ii poate 
„mulțumi’’ că aratpnd u \ădită reaț 
voință constatată prin li, sa orică
rui afis.ij e.iciem, u 1' at un spe; • 
tacol bun.

Dar dacă aceasta nu iubește u; 
'trul, s’ar presupurte că probabil are 
alte preferințe. ,

De pilda liteialura,
r'. Ci, e doar librar acum, când 

abolirea diagonalei l'a domesticit, 
acordându i înfățișarea unui bur
ghez amabil și bine hrănit.

Vitrina sa ne dă răspunsul «.el 
mai competent. (

In afară de slăbiciunea sa - - 
poate justificată — pmliu copii, 
_________ ’ M. Mih.

(Continuare tn pag. IV-a)
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ZORI NOI

ironica speclaceklcr saplamânîî DESPREk ORIGINEA OMULUI
SapiiimâtKi nemții, boRa 

ta în manifestați artistice, 
t înregistrat un remarcabil 
eveniment: ansamblul arti 
stic al tineretului patriot . 
len, a vizitat orașul ncrlru. 
Daca ne vom opri mai' i"u,t. 
asupra festivalului pe care 
ansamblul l-a dat în sala 
teatrului „Progresul”, est' 
pentrucă pe drept cuvânt, 
spectacolul realizat, merita o 
deosebită atențiune pentru 
ceea ce a reușit să! releve pn 
bliculuui nostru.

Constituit flirt cântece, co 
ruri, recitau și alte manife
stări de un nițel artiștii 
ridicat, întreg programul o- 
ferit, a fost o patetică pledo 
rie pentru cauza Grecipi 
democrate, o elocventă de 
monstrație a artei inspirată 
din realitățile poporului e 
len, slujind idealul său de 
libertate.

Dela Imnul Național Grec 
și Imnul F.lasului, la „Tună 
Olimpiii’ ’' cântec jevoluțio 
nar din timpul primei orii 
pății, exultând de dorul de 
libertate al acestui popor de 
atâtea ori învingător, până 
la sceneta „Pentru libertate, 
eu Markos înainte”, posibi- 
tățile scenice ale protagoni 
știlor, au arătat fără puți -’ă 
de negare, că deși necunos - 
când limba unui popor se 
poate înțelege lupta lui pre
tutindeni unde idealul de li
bertate, independență și bu
nă stare rămâne totdeauna 
limba comună a celor care 
muncesc. „Lupta” tablouri 
alegorice prezentate suge 
stiv, au redat alaturi de pa
gini de sfâșietor dramatism 
din lungul calvar al pom 
rului grec oprimat de mo 
narho-fasciști în spatele că
rora stă imperialismul int.- - 
venționist, minunatele vi to 
rii ale patrioților greci, în a 
părarea cauzei eliberării și 
independenții patriei lor.

Intre recitările care ne-ati 
făcut cunoscută o poezie in
spirată din lupta și nădejdile 
poporului grec/versurileînchi 
nate poporului nostru sub tit 
Iul „Tovarășe România” re
citate de autor și traduse pu
blicul uj.au prilejuit entuziasta 

aplauze, cari au r ulminat în- 
tro spontană și < dduroasă 
manifestații de siinji.it o în
chinata acestor soli ai po 
porului grec, a cărui glorioa 
să lupta reține atențiunea și 
se bucură de sprijinul 'mire 
gii lumi progresiste.

Ultimul tunicii al leahului Po
porului itiu Cluj in ora,ut no-trli, 
nea oferit, din cele două speitacole 
programate, unul singur. Și anume, 
pe cel mai puțin realizat, du, ă pă 
rerea noastia.

Este adevărat ca, aa cum arătăm 
și cu alt prilej în ziarul nostru, a 
cest gen de spectaro e — teatrul 
pentru copii - - este unul r'in cele 
mai dîăcili. I>e astă data, ncreu 
șita aparține autorului „Labei și 
Moșului’’ sau ,,Copilul Imț ărat'V 
d. M. Jorda care ezitând in cel 
mai feri.it caz să spună lu ruriior 
pe nume, încearcă sri prezin e pe 
o speță de împărăți, cu care nu 
ne putem împăca, chiar când c ic 
vorba de un basm și mai ales 
când se adresea/ă copiilor la vârsta 
când posibilitățile lor critice sunt 
minime. >

Astfel conceput, acest spectacol 
nu și-a putut ajunge s.o. ul cu toate 
posibilități e actorilor, din păcate ne 
serviți de un text care continua -a 
râmâuă suspendat în platitudine ri 
convențional.

*

După „Criminalii {printre 
noi de care ne am ocupat 
în deosebi, am viiionat „în
dărătnica” peliculă maTri'r. 
ră dc genul comediilor de 
salon, tratând eterna pro - 
blemă a căsătoriilor de ■ , i- 
veniență. AcelJȘ mediu sa
turat burghez, ne pune în fu 
fa unui caz „complicat” d; 
feminitate excesivă și c'vces 
de temperament, al m ei tine 
re la vârsta mariajului, care 
refuză soluțiile unui părinte 
„împovărat” de grija a două 
odrazle de căpătuit.

Desigur conflictul va fi

Și poporul alerga întru întâm
pinarea steagului roșu, striga, se 
făcea una cu mulțimea; strigătele 
lui se pierdeau în sunetul cânte 
cului, pe care unii îl cântaseră a 
casă, în șoaptă, dar care se re 
vărsa, acum pe stradă, măsurat și 
drept, cu o forță uriașă. Cânte, 
cul răsuna cu o bărbăție de fier, 

'chema pe oameni la drum lung, 
drum care duce departe și arată 
deschis greutățile acestui urcuș. Ui 
flacăra lui uriașă, liniștită, ardea 
zgura neagră a trecutului, bulgărele 
greu al simțămintelor’ de fiecare zi 
și schimba în cenușă frica ble9 
feniata în fața lucrurilor noui.

Un obraz speriat și vioiu se le
găna alături de al mamei; un glas 
tremurător în care se amestecau 
hohote de plâns spunea:

— Unde te duci Dimitrie?
Mama îi spuse, fără să -c o- 

prească:
— Lasa-1 sa meargă, iiu-ți fie 

team-! Și mie mia fost teamă! 
Al meu e în frunte. Cel care poartă 
steagul — e fiul meu!

— Tâlharilor! Unde mergeți? O 
să d ați peste 'O'.dațil

Și deodată femeia slaba i na'tă 
apucă mâna mamei cu mâna ei 
osoasă și spuse:

— Draga mea, auzi cum cântă? 
Și Mitia cântă...

— Fii liniștită! murmura ma
ma. E o faptă sfântă...

...Sizov se ivi alături de ca. Iși 
ridică șapca, o leagănă în ritmul 
cântecului și spuse:

— Acum mergem la luptă, măi
cuță, deschis! Au făcut șl un cân- 

rezolvat în mod fericit prin 
intervenția mmi inginer, ca 
ri nu vom evita s'o Sjimtcm 
am fi dorit săi vedem den 
potrivă abil pe șantier, di» 
pus să încerce — cu toate 
rj'-curjk metamorfozări a 
capricioasei blondini inti'uii 
exemplar casnic și reconloi 
tant.

Felul in care reușește, co-i 
stitue de altfel singurul e- 
jăsod de haz al acestui fi'.n’ 
care .regretabil nu reușește 
să ne spună nimic nou.

*

Ne bil.ina Jisigiu ca taie ciul 
mistrii șco'ar, este preoill, at de 
problemele leatruiui. E-te fără in 
doiala una din multele dovezi va 
în conștiința sa este prezentă pu
ternică, răspunderea ce revine ti 
norilor în promovarea unii culturi 
noui. „...f

Iar lapiul cit reia temele clasice, 
încercând să le actualizeze, este 
deopotrivă îmbucurător. Există lo
tuși un „însă’’ în legătură cu ex 
periența acestui tineret și cu ras 
pundeiea care depășește uneori pe 
unii dintre a e,ti eiitu-ia-'i, in rest 
nu lipsiți de merite reale.

„Bolnavul i» -hlpirt” de Molie.e, 
in a;a zisă \er .iune mo lerna, trebue 
să mărturisim că nu nea sati făcut 
pe deplin, deși câteva roluri au 
fost just însu ,ite, făcând cinste unor 
talente ca acel al d-rc-i Lupea Ana.

Ne vom permite să sugeram d-lui 
B. George să evite in v.itor in 
scenă divagațiile sale regizorale,, 
ân dauna propriului sau iqj, pe 
care J-am fi dorit mai puțin șar
jat și mai serio9 studiat.

Consideiând că muncind stăruitor 
in însu,irea textului și evitând; 
stridențele -i tendința de vedetism, 
cu materialul uman cei stă la în
demână, va reuși -pe.ta.ole și mai 
bune. ....<

Pe caie publicul — deopotrivă; 
<u noi — le așteaptă dela tine
retul școlar, pornit țe un atât de 
promițător drum.

Mihail Mihuțescu... I

fragmant de MAXIM G0RKI

tec. Ce mai cântec, măicuțaI
— Tărul are nevoe de so dați ț cu- 

tiu armatele lui.
Dați-i feciorii...

—Nu le c fri ă l'c nimic! spiuc- 
Sizov. Fiul meu za e în pământ...

Lnima mamei bate .u putere ; 
rămase în urmă, fu împinsă Ia o 
parte, înghesuită lângă gard, pe 
lângă ea se rostogolea un val dc 
oameni ; erau mulți... și i umplea 
inima de bucurie;

— Sioală-te, ridJca-te, po. or inun 
citor!

Părea că in căzduh cânta e o 
trompetă mare, de alarmă; sune
tul ei dejteptase întreaga lume, tre 
zise în inimile unora dorul de luptă 
iar în inimile altora o bucurie ne
lămurită, presentimentul' unui lu 
cru nou, o curiozitate înflăcăratăj, 
celor dintâi lc aduse fiorul unei 
nădejdi pierdute de ceață, celoix 
dc pe urmă le deschisese priiirile 
îndreptate spre locul unde fâlfâia 
și plutea in văzduh flamura roșie.

— Au pornit! strigă un glas în 
flăcărat. Bravo băieți I

Simțind ceia uriaș, care nu se 
putea exprima prin cuvinte obiș
nuite omul trase o înjurătură în 
lege. Dar ura, neagră și oarbă a 
iobagului, sâsâia ca o vipe.l, țâș 
nea în cuvinte pline dc răutate, tul
burată de lumina căzută asupra e<

R&tăcitulel striga L»și amenință

Legendele, tradiția *1 crelin- 
țtle religioase, fia că este vorba 
de popoarele lumii vechi păgâ
ne, fie da cele ale lumii mai 
nouL atribue apariția omului pe 
pAmAnt unor forța aupranatura 
la. De cele mai multe ori, omul 
este arătat că fllrid creat din pă
mânt de către zel- Dar au ve
nit cercetările ftlfntiflce, care iu 
arătat, cA nici omul |l nici alte 
viețuitoare nu au apărut deodată 
pe pământ, ci ele 1,1 datore» ză 
existența unul proces de evolu 
ț'e îndelungată

Știința a stabilit pe b>ză da 
cercetări migăloasa $1 îndelun
gat», linia ascendentă, evolutivă, 
care leagă Intre ele întregul șir 
al vi țuitoarelor dela rele inel 
Inferioare până la cele mal com
plexe latre acestea, omul, lilnță 
superioară, a apărut cel din ur- 
mă, îeprezentând c*a mal nouă 
evoluție a vieții animale. S'a 
constatat și s’a lămurit că omul 
nu numai, că se aseemAnă dsr 
■e șl înrudește cu animalele, al 
căror foarte evoluate descendent 
este, Au fost descoperita la odi 
partIculatit‘ți, care tl leagă de 
străbunii săi animali. Astfel, de 
pildă, ia larlngele nostre aub 
(oirdele vocale ae află niște 
proeminențe, care a’a dovedit, 
că nu au nlcio funcțiune, iu car
pul uman, dar ele se află ,1 ls 
maimuțe, aci avânt rostul 
de a îjtărl sunetul. Lu f•!, ap<n 
dicele, la om numii are niciuu 
rol, dar U strămoșii îndepărtați, 
la erbivore, servea fi servește la 
digesliune, și așa mal departe.

Dintre toate animalele îd»A, 
cale mal apropiate de om sunt 
maimuțele «uperlo»re: gorila 
cimpanzeul șl uracgutinul Omul, 
de fapt, nu desdndu din aces 
tea, ci, ai&t maimuțele aupâri- 
oare de azi, cât și omul ișl au 
originea comună d'ntr'o mai
muță acum dispărută, dar ala 
cărei fosile aa cunosc și au fost 
studi te.

Stabilită originea omului din 
maimuță de către Dtiwin ră
mânea fără răspuns întrebarea;

cu pumnul pc geam cineva cu un 
glas sfâșietor.

Și în urechea mamei se furișa tot 
mai lămurit un strigăt gbăios; i

— Vă răzvrătiți împotriva îmi 
paratului, a luminăției sa'.e țarului?

Pe de lături treceau chipuri țtcrJ 
se; bărbați și femei fugeau făcând 
din cana în când salturi; poporul sd 
revărsa ca o lavă neagră, purtată 
de cântec și parcă puterea lui ră
sturna totul înainte și netezea dru
mul. Mama privea de departe, Ia 
flamura roșie, și vedea aevea chi
pul Iul P.ivel fruntea lui brom- 
zată, ochii în care avea flacăra vie 
a credinței lui.

Și așa ajunsese în ultimele rân
duri ale mulțimii. Aci oa.i.e ii mer1 
geau încet și se uitau uneori inainte, 
liniștiți, cu acea curiozitate a pri
vitorului, care știe mai dc in i.,tc< 
sfârșitul spectacolului. Pașeau vor 
bine! încet cu glasul hotărit.:

1’UBLICAȚIUNE
Se amintește din nou proprietari 

lor de jocuri de Rummy, table, 
penrru debite, confecționate din ori 
ce fel de material și nemarcate de 
C.A.M. că ultimul termen pentru 
marcarea acestora expiră la 25 A- 
prilie 1918.

Jocurile vor fi depuse la unitatea 
de v&nzaie C.A.M. cea mai apro
piată, împreună cu următoarele su 
ane: 1 ! ....

Lei 2.000 taxa de monopol.
1 ci 500 taxa de marcare.
Lei 500 spcse de transport nu 

mai pentru jocurile depuse la U 
nitâțile C.A.M. din provincie.

Totodată atragem atențiunea că 
toate jocurile de Rummy debite cari 
după expirarea termenului arătat, 
vor fi găsite nemarcate, vor fi con 
siflerate ca introduse în tară prin 
contrabandă, și se vor confisca, iar 
deținătorii vor fl suruși, pentru În
trebuințarea sau simpla păstrare, la 
penalitățile prevăzute de lege» mo
nopolurilor.

— O companie stâ Ungă scoa'ă 
și alta lângă fabrică.

— A venit guvernatorul. .
— Adevărat?
— L-am văzut eu, a icnit! 
Cineva înjură vesel ți zise:
— încep să se .teama c noi! 
Vine și guvernatorul șl armata.
— Dragii mei! se zhăteau cu

vintele în pieptul mamei
Dar alături cuvintele ră unau re.e, 

uscat, Ea grăbi pasul ca să se de
părteze de ei și nu-i fu greu stă 

care au fost condițlunlle, cau
zele, care au determinat tran 
•formarea maimuței la om ?

La această îotrebare a răs
puns Fr. Engels, unul din fote 
meietarli marxismului. Engela a 
a arătit că această cauză a fost 
munca. Dar una din condlțlu- 
nile principale cerute pentru a 
executa o muncă sau ceva ase
mănător cu munaa era elibera
rea membrelor anterioare. Până 
când strămoșii noștri ie spriji
neau pa toate patru picioarele 
așa ceva nu era posibil. CAnd 
mâinile au primit alte întrebuin
țări de căt acelea de a se spri
jini — Întrebuințate la muncă — 
m«rsul s’a făcut in două pi
cioare.

Engels spune: .Pasul hotărl- 
for a fost făcut, mâna a devenit 
liberă și putea acum să se per
fecționeze tn dibăcie ia măeslrie 
Iar dexteritatea dobândită aa 
transmitea prin ereditate urma
șilor Odată cu scestra se tran
sformă șt se perfecționează În
treaga ființă : creerul evaluază, 
regimul snmentar devine omni
vor, Șl tn iofreg acest proces a 
evoluției rolul principal 11 are 
munca.

Momentele prlaclpale de tre
cere dila maimuță la om sunt : 
mersul pe două picoare, trans- 
aformarra mecnbr .lor de înainte 
in măiol, cre»rea unei elor de 
muncă, desvoltarea creeraloi și, 
aooi, ujarlția societății șl a lim
bi.,

Toite acestea la un loc, pre
cum șl altele, dovedesc atât a- 
panț'a omului pe cale evo utivă 
cât șl originea comună a speței 
umane

la astfel de cond țiunl desigur 
nu poște fl vorba nici de apari
ția spontană a omului ca ființă 
da creație divină și nici de fai
moasa teorie a rasismului, »x- 
clusivist, unilateral și neștiințt- 
flcă. OCT. FLOCA

le întreacă mersul încet și leneș.
Deodată capul mulțimii parcă s« 

lovise de ceva, trupul se ap'.ecS 
in mers vuind, lin, tulburător. Câa 
tecul tresări apoi se revărsă mal 
agitat și mai puternic, i Un va! 
asurzitor de glasuri se pomi din 
nou târîndu-se înapoi. Glasurile se 
topeau unul după altul in mjllțime 
și iarăși se ridicau razie|e, vrând 
să înalțe cântecul la tonul dela în 
ceput, săi ducă mai departe

— Scoal.t-te, ridica te popor u o 
citor! t

Lovește'n dușmani mulțime'nfo - 
metată!...

Dar de data aceasta, chemarearcân 
tecului nu mai era atât de hotă 
rîtă, atât de unită. Era într’inșut < 
un fior de groază.

Fără să vadă, fără sa știe ce se 
întâmplă acolo, mama inaintă ti 
îndu-și druni prin mulțime. Unii 
se dădeau în lături încruntați ci: 
capetele plecate; alții zâmbeau sfios 
iar alții fluierau batjo.orilor, li pri. 
vea cu sufletul îndurerat; ochii ei 
întrebau tăcii[i, se rugau, chemau

- Tovarăși! auzi tglasul iui Pa 
vel. Si oklații sunt oameni. Ei • 
nu voi da în noi! Dece să dea? 
Pentrucă purtăm un a- evăr atât de 
folositor tuturor? Și U au nevoie 
dc el. Fi nu știu încă despre ce 
e vorba, dar e aproape ziua în 
care vor veni cu noi in care vor 
merge- sub steagul nostru, a1 li 
bertății, nu sub steagul crLnei și 
al hoției. Și pentrucă să priceapă 
că: mai repede adev.uu! trebue 
mergem inainte... înainte, tovarășii 
Mereu ina nte! ț

siinji.it
feri.it
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Declarație tovarășului Vasile Luca 
la ședința deputaților F. D. P- în expunerea 

asupra muncii deputaților pe teren
(Urmare din pag. I a)

Sigur că vă privește. Vă 
privește pcntrucă populai i t 
se înmulțește, clar pământul 
rămâne atât cât are țara și 
pământul nu ne va da pâine 
destulă decât dacă-1 vom lu 
< ra cu mijloace moderne 

lata pentruce întregul po 
țx>r muncitor, fie că munce 
ște cu brațele fie că munce
ște cu mintea, este intere 
sat ca țară să se desvolte să 
se industrializeze și ugricul 
tura să capete technica ne 
ccsarîl, îngrașămintele, să - 
mânța selecționată, ș. a. ni. 
d., să avem și o agricultură 
capabilă să țină piept con 
curenței internaționale, ca 
cerealele noastre să fie cât 
mai multe și să putem capa 
ta tot ce ne este necesar 
pentru desv oltaiea industriei 
din vânzarea cerealelor îp 
străinătate.

Afară de aceasta o marc 
parte din fiii țăranilor se 
duc la oraș să-și găsească 
mijloacele de existența: in 
fabrici în uzine, în birouri A 
colo unde desvoltarea indu 
strială cerc mereu noui forțe 
de muncă și de creație. De 
ci, desvoltarea induslria'a a 
țării înseamnă și desvolta
rea țărănimii, înseamnă asi 
gurarea unui trai mai bun și 
mai eftin pentru țărănimea 
și asigurarea că din pământ 
puțin să scoată mult, cu a- 
jutorul technicei și științei.

Numai întărindu ne din punct de 
vedere economic vom putea să ți 
jiem piept tuturor poftelor din a- 
fară, tuturor poftelor acelor cari 
încearcă să ne împingă înapoi la 
robie, sub dominația trucurilor și 
a monopolurilor și să ne transfor 
me din nou în carne de tun î\j in
teresul acestor drurturi, mond.aLo.'

Munca de reconstrucție în 
județe trebue să se b zeze pe 
p anuri locale, pe resursa locale

Vorbind apoi despre rolul depu
tatului tov. Vasile ILuca a spus: 
Rolul deputatului nu mai este siț 
umble cu petiții în buzu.iar, strân
se deja .fiecare cetățean care cerea 
ceva, să se plimbe la București, pelaș 
ministere, împiedicând activitatea 
guvernului și a ministerelor, <i ro
lul său principal, este ca acolo unde, 
lucrează — acolo jos — să mo
bilizeze poporul la muncă și la 
luptă pentru re.oustrucția țării.

Județul, — Consiliul Județean al 
frontului Demorrației Populare în 
înțelegere cu autorităț le locale, sâ; 
facă un plan local, de ridicare a 
economiei județului, folo ind chiar 
materiile prime pe care -le aruncă 
alte întreprinderi ca fiind nefolo
sitoare.

Să transformam țara într’un șan
tier național, dar să o facem po 
baza unui plan, fiecare co’aborând 
cu administrația județului. Plaiuț 
acesta trebue făcut pe baza reali 
tății, judecând lucruri e în mod cou 
creț și ținând seama de posibi ită 
file reale și lo-a'e; nu bazându-nci 
pe centru, căci centrul nu trebue 
împovărat peste puteri, dar ptinân 
du ne de acord cu centrul, care va 
avea planul său general, unde va 

‘întrebuința toate rezerve'e națio-1 
* mâlc și lo-a’e. - L l f

anunță că i au sosii pană
Raționate

1. vagon săpun rufe
500 m. stofă
40.000 m. pânză americă
zo.ooo m. stambă
3.000 finet
4.000 m. mătăsuri dif.
4.000 per. bocanci munrit.
1.500 per. încălțăminte „Car 

men".
1.500 per. încălțăminte „Der 

mata".
2.000 kg. talpă
2.500 fuse piele de box.

Libere
1 vagon făină
1 vagon cartofi
1 vagon zahăr
1 vagon sodă caustică
1 vagon ulei
1 vagon sodă de rufe.

Ca să putem creia pe scară lar
gă instituții culturale, școi noui, 
școli superioare, universități, ca să. 
Butem deschide noui spitale — va' 
'trebui să cre’em ca bază de realizărț- 
'O solidă economie națională. j ;

Pentru ca să facem cât 
inai multe «școli,pentru eh sa 
putem creia < ât mai multe 
spitale, este nevoie să ere 
iem întâi fabrici și uzine. 
Trebue sa schimbăm și să 
mărim utilajul industrial, 
trebue să fabricăm tractoa 
re; trebue să aducem țărăni 
mii unelte, cu care să mun - 
ceașcă ,ca să putem oreia, bo 
gății. Și apoi bogățiile ace
stea ne vor aduce venituri, 
ne vor aduce beneficii, pe 
i are în urmă le vom trans
forma în școli, în spitale, 
în tot ceeacc este nevoie 
pentru ridicarea culturii po 
porului.

Deputății să fie în mijlocul 
masselor, să le lămurească 

și să le îndrume
Deputății frontului Democrației 

Populare trebue cle i să se ocupe 
de problemele genera.e, în strân
să legătură cu administrația loca
lă ș i organele F ,I).P.

Trebuesc date lămuriri poporului 
asupra tuturor problemelor.

Noi, în campania elcctora'ă, prin 
legătura strânsă pe care ani creiat d 
între massele de alegători și caii 
didații noștri, ain putut descoperi 
o serie de revindi.ări justificate, 
o serie de neajunsuri, de lipsuri 
și fiind înștiințate ministerele, au 
putut lua măsuri pentru înlăturarea 
greșelilor, I

Așa cu impozitele. In regiuni o 
muntoase, terenul a fost pus în a- 
cecași categoric de impunere cu te
renurile dela șes,’ unde ele sunt 
fertile, în timp ce la munte se plă
teau impozite pentru stânci, din care 
20 ha. nu făceau cât un pjgon.

Deci, unui deputat care merge 
înapoi în satul său sau m.rge îna
poi să lucreze în fabrică, mii este 
indifeient cum trăeștc poporul, cum 
înțelege poporul problemele, ci tre 
bue ca deputatul să ajute la lămu
rirea poporulu . t

Sa creem posibilitățile de încad
rare în producție și pentru 

pensionarii care pot munci
lată, de pildă, chestiunea cu \i-< 

duve.e, invalzi și orfanii de lăzbaij
Noi când atn început să contro

lăm, am găsit văduve de moșieri, 
care fiind mobilizați pe Joc pe 
moșia lor în timpul războ'u.ui, au 
murit de moarte bună, iar acum 
văduvele lor primesc pensii mari 
din banul care se cuvine a de vă 
ratelor vi.time ale războiului.

Revizuirea este necesară în în 
suși interesul lumii I.O.V.R.

Căci țara, dacă în loc de zece 
miliarde va avea de plată mult 
mai puțin și numai acelora cu a 
devărat îndreptățiți, cu diferența de 
opt miliarde va putea creia in 
treprinderi în care oamenii mun 
citori să-și găsească mijloace de 
traî, unde invalizii și văduve'e de 
război să capete de lucru, să ca
pete salarii mai mari decât pen
siile, iar în felul acesta să fie a- 
jutați să reintre în rândurile mem
brilor activi ai societății, să fie a- 
jutați cu adevărat să ducă un trai 
omenesc și demn, și totodată să, 
aducă folos Statului, societății, co 
lectivitAții. j (

Deci, linia noastră trebue 
să fie: Să crciein posibilități 
de încasare în producție 
pentru lumea I. O. V. R,, 
iar slujbașilor Statului 
ieșiți la pensie, sa lc dăm po 
posibilitatea să lucreze în 
producție până la adânci bă 
trânețe, pentru că având și 
penzie și salariu să-și poată 
avea existență asigurată.

Ce păduri vor intra in pose 
8ia Statului

Se știe ca, cu prilejul discuției 
și votării pe ar ti ole a Proertu'.ut 
de Constituție, au fost tre ute și pa4 
dtirile printre bunurile comune ale 
poporului, aparținând Stătu id.

Elementele reacționare au încer
cat să creeze o stare de pclinpte 
printre țărani în jurul a-estei clics 
tiuni. Dvs. trebue să aritați insă 
țăranilor ca nu este niciun temei de 
neliniște,întiuiât această măsură pri 
vește în special pădurile aflateîmnâna 
marilor propr.etari, iar la alcătuirea 
legii se va avea in vedere apărarqa 
intereseelor țărănimii mun itoare. t

Această prevedere a Constituției 
este îndreptată ca și re.'orma a- 
grară împotriva moșierilor.

In nici un caz nuț mergem 
împotriva țăranilor săraci, 
ci mergem împotriva mari
lor proprietari, marilor mo
șieri care au rămas după re 
forma agrară cu păduri, fjc 
fapt, această măsură este o 
continuare firească a refor 
mei agrare, a desființării 
marei proprietăți asupra pă 
mântului.

Problema pădurilor este o pro 
blemă vitală, pentru țara noa tră, 
pentru poporul nostiu ți păturile 
acestea nu inai pot fi lăsate la 
bunul plac a| moșierilor și a ma
rilor cxplotatori. Pădurile trebui ■ 
să fie puse în folosul poporului, în — 
foldsul desvoltării economice a Stă 
tului și a ridicării nivelu.ui de trați 
al poporului. Țărănimea este bu
curoasă că exploatatorii ei de vea
curi, marii proprietari de ■ pădurij, 
care și-au bătut joc de munca ță
ranilor pe pădurile lor, vor fi ex- 
propriați, iar aceste uriașe păduri 
vor intra în folosința poporului.

Ce înțelegem prin țăcăni nea 
muncitoare

Partidul Mun.itoresc Român, â 
stat,-stă și va sta n fruntea mer
sului spre progres și bună stare 
a țării noastre, ca avantgardă p elfii 
sei muncitoare care este clasa cea 
mai Înaintată și mai conștientă a 
poporului nostru și care merge în 
alianță cu țărănimea muncitoare.

Fără această alianță, ar fi fost 
imposibilă realizarea democrației 
populare. J

Trebuie sa fim lămuriți și să 
lămurim pe toți că prin țărăni 
mea muncitoare noi nu înțelegem 
numai țăran sărac, fără pământ, pe 
proletariatul agricol, ci înțelegem 
p etoți acei cad muncesc pămân 
tul, fără a exploata munca altora, 
fără exploatarea altor țărani.

Guvernul, Partidul nostru, Fren 
tul Democrației Populare, tiebue în 
mod organizat, pe linia fixată de 
guvern, să asigure însămân.ările, 
să asigure lucrarea pământu.ui. A- 
ceasta este principalul acum: jdcl 
o palmă de pământ să nu rămână 
neînsămânțată.

Iată, dragi prieteni și tovarăși 
deputați și deputate câteva pro 
bleme care ne frământă și care se 
prezintă în cursul activității dvs. 
acolo unde munciți, unde lucrați, 
unde Jrăiți.
I fT°tcieauna trebuie găsit 
răspunsul cel mai just, tot-

ZORI NOI 
primește mică și mare 
publicitate

Anunțurile se primesc la 
administrația ziarului In 
localul Prefecturii 

cJeauna trebuie lămurit po - 
porul și asigurată unitatea 
de acțiune a forțelor detno ■ 
cratice în contra elementelor 
reacționare, și contra activi 
tății reacționare și fasciste 
trebuie o legătură strânsa, 
permanentă cu poporul, tre 
buie combătuute svonurile 
prin, lămurirea poporului.

Trebuie întotdeauna să a- 
vem in fața noastră un jian 
piccis cu sarcinile, cu țelu - 
iile la care trebuie să ajuun- 
gem.

Noi, în producție de pildă, 
am avut programe călăuzi
toare și aceasta și-a dat roa 
dele: am atins aproape oi 
velul din1938 - în unele p-rți 
1 ani și depășit. Dar nivelul 
de trai al poporului este încă 
scoborît. Trebuie să ridicăm 
acest nivel- Așa ne punem 
noi sarcinile: în orice activi 
tate, întotdeauna, urmă 
rim nu cifre statistice, ci ci
fre care reprezintă anumite 
țeluri și desfășurăm lupta ca 
să atingem aceste țeluri.

Numai astfel vom putea 
asigura mersul înainte, mar 
șui victorios spre fericirea 
poporului nostru.

K CPOIiTffL
MW oll^-y-1»»!!

In vederea olimpiadei U.A.E.Rf 
(wolley-ball) care va avea loc la 
București în ziua de 24 Aprilie 
1918 a avut loc în orașul nostru 
campionatul de selecționare a ce
lei mai bune echipe școlare de 
wolley-ball) pe județul Hunedoara 
care unneaza a se întâlni la Arad 

cu câștigătoarea pe jud. Alba. Au 
luat parte la concurs echipele șc. 
Normale și a soc. polisportive 
„Decidava" de pe lângă liceul ,;De- 
ccbal’’ încadrată deasemeni Î11 U. 
A.E.R. precum și a liceu'ui Indus
trial.
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Noi proteste 
împotriva 

condamnării la 
moarte a D-nei 
Beate Kitsikis

BUCUREȘTI, 21 (Agei 
presP. La Sediul Comitetului 
Național pentru ajutorarea 
poporului grec sosesc zilnic, 
telegrame din toată țară, 
prin care cetățenii din dile 
rite categorii sociale își >- 
xprimă indignarea și revolta 
imț>otriva condamnării la 
moarte a Beatei Kitsikis, so 
ția președintelui asociației 
pentru strângerea relațiilor 
Eleno-Soviefice.

Deasemeni, Comitetul E 
xecutiv al Uniunii' Sindica 
telor de Artiști, Scriitori și 
Ziariști a trimis un protest 
împotriva condamnării Bea
tei Kitsikis,, in care se spu
ne între altele: Oamenii ar 
tei, din România văd în a- 
ceastă arbitrară condam . re 
la moarte o nesocotire to- 
tală a celor mai elementari 
principii de libertate a con
științei și a gândirii și un 
atentat barbar la acele idea 
luri de bine și frumos care 
au constituit întotdeauna pa 
trimoniul cel mai scump al 
artei.

Cerem imediata anulare a 
monstruoasei sentințe și e - 
liberarea dnei Beate Kitsi - 
kis și a celorlalte condam 
nări in acelaș proces cu ea.

In ziua de 16 Aprilie 1948 i'au 
avut loc matchul dintre liceul „f>r 
cebal” și liceul „Industrial’ pe « 
renul lic. „Decebal" unce gazdele 
au câștigat foarte ușor u 2 0, re. ut 
țațele tehnice fiind (15-12; 15-5).

In ziua de 16 Aprilei 1948 s’au 
întâlnit lic. „Dccebai’’ și Șc. N -r 
mală,Primii au demonstrat un joc 
clar, precis, foarte elegant in fața 
căreia echipa Normalei s’a 'oveJit 
a fi insuficient pregătita. Rezulta 
telc tehnice au fost următoarele: 
<15-6; 12-15; 15.1).

acum următoarele mărfuri:
1.500 kg. săpun toaletă
5 vag ■«1" porumb
1 vagon fier dif.
1 vagon vase smălțuite
1 vagon tablă dif.
3.000 buc. becuri efect i \. 
15.000 kg. petrol
precum și alte multe articole 
de primă necesitate.
3.000 m. stofă
5.000 m. pânză americă
7.000 m. stambă
3.000 m. finet
3.100 m. mătăsuri dif.
1.000 per. ciorapi dame -i 

bărbătești
furnituri de croitorie 
ață de cusut
și alte multe articole de 

prima necesitate.
3-5°° kg. talpă pentru mun
citori salarjați.
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0 delegație guvernamentală bulgară 
în frunte cu Gheorghi Dimitrov a sosit la Praga pentru a în
cheia un tratat de prietenie și asistentă mutuală cu Cehoslovacia

Nici un fel de întrigi și amenințări din partea noilor 
agresori și ațâțători de răsboiu nu pot înpedeca po

poarele bulgar și cehoslovac să-și d6d ajutor reciproc în tuate domeniile
— a declarat Gheorghi Dimitrov —

Alegerile din Italia 
reprezintă un fals fără precedent și o 

călcare brutală a voinței poporului
— scrie ziarul Borba —

SOMA. — In ziua de 19 
Aprilie, o delegație guverna 
mentala, în frunte eu pre
ședintele consiliului de mi - 
niștri Gheorghi Dimitrov, 3 
plecat la Praga pentru a 
încheia un tratat de priete
nie, colaborare și asistență 
mutuală cu Cehoslovacia.

In afară de președintele 
consiliului de miniștrii mai 
fac parte din delegație: vice 
președintele consiliului de 
miniștri și ministrul afaceri
lor străine Vasili Kolaro', 
vice-președintele consiliului 
de miniștri și ministrul agn 
culturii Gheorghi Traikov; 
vice-președintele comitetu
lui pentru știință, arte și 
cultură, Valko Cervcnkov; 
ministrul muncii și asigură
rilor sociale Zdravko Mnov 
ski, ministrul adjunct al co 
merțului și aprovizionării 
uiîmtrov Kocemidov și mi 
nistrul adjunct al electrili ' 
cării ing. Marin Kalburov. 
Delegația este însoțită de 
mai mulți colaboratori.

PRAGA, 21 (Radio). D0 
legația guvernamentală bul 
gară care va semna un tratat 
de alianță cu Cehoslovacia 
a sosit eri după amiază la 
Praga. La coborîrea din tren 
printu 1 ministru bulgar Gh. 
Dimitrov a fost Întâmpin it 
de Klement Gottwald, pri 
muul ministru al Cehoslo - 
vaciei care a salutat apoi pe 
ceilalți membri ai delegației 
bulgare.

Pe peron, în întâmpinarea 
oaspeților se mai aflau Dr. 
Vladimir Klementis, mini - 
strul de externe cehoslovac, 
generalul Svoboda, mini -

Un nuu fel de a în
tâmpina ziua inter
națională a celor 

ce muncesc
(Urtnire din pag. 1-aJ

strul Apărării Naționale și 
iv’alte personalități

După intonarea imnului 
național bulgar și trecerea țn 
revistă a campaniei de onoa 
re, Gheorghi Dimitrov a fost 
condus în salonul gării unde 
i-au fost prezentați membrii

Gheorghi Dimitrov 
guvernului cehoslovac și o 
ficialitățile orașului Praga.

Cuvântul de bun venit a pri 
mului ministru Cehoslovac j 

Klement Gottwald
Luând cuvântul, primul 

ministru cehoslovac Klement 
Gottwald, a declarat în cu
vântarea sa de bun venit a - 
dresată lui Gheorghi Dimi
trov:

Salut în Dvs. pe eroul pro 
cesului dela Leipzig, care a 
însemrțat prima înfrângere a 
fascismului german, pe or
ganizatorul de frunte 
forțelor democratice ale Eu

Inspecțiile tovarășului prefect 
Constantin Grigoraș în județ
Rupând cu trecutul, că îd 

conducătorii administrației 
de Stat habar n’aveau cc se 
întâmplă in județ, rezumân 
du-se la rapoartele primite dela 
un aparat funcționăresc bi - 
rocratic și el, — trecut a 
căror urme se mai manifestă 
și aai în unele locuri prin 
raportarea de date inexacte, 
— tov. Constantin Grigoraș 
prefectul județului Hunedoa 
ra, a efectuat dela instala 
rea sa o serie de inspecții 
în județ putând să cunoască 
astfel situația de pe teren 
și luând măsurile cuvenite 
acolo unde era cazul.

Luni 19 Aprilie a. c- tov. 
prefect a inspectat șantierul 
național Gh. Gheorghiu Dej 
dela Bumbești-Livezeni. 

ropci împotriva liitlcrismului 
încă înainte de război și pe 
întcmcetorul Bulgariei noui 
care a eliberat țara lui de 
sub dominația fascistă așe - 
zând-o in rândul popoarelor 
progresiste.

Achcsându- se delegației 
bulgare, Gottwald a conți 
nuat: Vizita Dvs. dragi pi ic 
teni, are drept scop întări 
rea legăturilor de prietenie 
dintre țările noastre și con 
sfințirea lor prinlrun tratat 
de alianță în vederea colabo 
rării pașnice și democratice. 
Sunt convins că vom duce 
la bun sfârșit sarcina care 
ne așteaptă.

Cuvântul lui Gheorghi Dimitrov
In răspunsul său, Gheor - 

glii Dimitrov a făcut un 
scurt istoric al relațiuiulor 
dintre Bulgaria și Cehoslo
vacia subliniind că n’au e- 
xistat niciodată diferende 
sau conflicte între aceste 
două țări și că dimpotrivă 
Cehoslovacia a dat deseori 
un ajutor poporului bulgar 
mai ales în domeniul cultu 
rai.

îndeplinind voința po - 
porului bulgar, delegația gu 
vernamentală bulgară a ve
nit la Praga cu o misiune 
care va fi folositoare ambe 
lor popoare.

Nici un fel de întrigi și a- 
menințari din partea nouilor 
agresori ți ațâțători la război 
nu pot împiedeca popoarele 
noastre să meargă mână în 
mână și să-și dea ajutor re
ciproc în toate domeniile — 
— a încheiat Gheorghi Di
mii iov cuvântarea sa. —

Tn urma intervenției d-sale 
Direcția Generală a Drumu 
rilor a dispus trimiterea pe 
șantier a mașinilor direcțiu 
nii care să lucreze la arnelio 
rarea drumului pentru tran 
sportul materialelor.

Tot în aceași zi tov. pre
fect • s’a -'nteresat de mer
sul însămânțărilor din plasa 
Pui și Hațeg.

tn special în plasa Pui — 
a spus d sa unui redactor* de 
al nostru — oamenii au eșit 
pe câmp ca albinele m ,n- 
cind cu hărnicie ogorul. 
D-sa și-a exprimat deasc te 1 
nea convingerea că în tot 
județul planul de încămân 
țări va fi executat la timp, 
în frunte aflându -se tot pța 
sa Orăștie.

începutul deslănțuirii unei 
uriașe forțe constructive în 
redresarea gconomici naționa 
le, prin care se va lichida, 
odată pentru totdeauna cu 
starea înapoiată culturală și 
materială, cu bolile și cu li 
psa de higienă.

întâmpinând ziua de 1 
Mai în aceste condițiuni, cla 
sa muncitoare își arată hotă- 
rjrea de a transforma Repu
blica Populară Română în- 
tr’o țară puternică pe care 
muncitorimea.în entuziasmul 
sau o va ridica la culmi ne 
bănuite. 1. BRANEA

BELGRAD, 21 (Radi >*).Co 
respondentul' din Roma al 
ziarului Borba, scrie între al 
lele în legătura < u ah geri’e 
din Italia;

In cpndițiunile ternarei <■- 
lectorate netnai întâlnite, lor 
țele democratice italiene au 
dat dovadă de vitalitatea lor 
și de faptul că sunt gata 
pentru lupta grea și înverșu 
nată până la victoria finală 
asupra forțelor reacțiunii

Primele rezultate ale ah - 
gerilor au arătat că parii 
dul democral-creștm a deve 
nit tabăra centrală a reacțiu 
nii. Celelalte grupăia politice 
dc dreapta an fo-t reduse 11 
factori politici dc însemnă a 
te minimală.

Referindu-se apoi la fal-i

Wilhelm Pieck a afirmat, că

Se merge spre unificarea
partidelor muncitorești

BERLIN. Luând cuvân 
tul în fața muncitorilor din 
cartierul weding din Beri n 
wilhelm Pick, președintele 
le partidului, social st unifi
cat al Germaniei, a subli
niat că formarea consiliul ai 
economic din ITankfurt, < a 
re reprezintă in realitate un 
parlament al Bizoniei cu 
guvernul ei, pune proble - 
ma de a se ști dacă se va 
închcea o pace imperialistă 
sau o pace democratică c>i 
Germania.

„Nu suntem un popor co
lonial a spus Piek — căruia 
să i se interzică de a avea 
opinia sa.

Acțiunea de strângere, de 
semnaturi in favoarea uni
tății Germaniei, caic se va 
desfășura între 23 Mai și 
13 Iunie, va reprezenta pri 
ma expresie comună a voin
ței poporului german”.

Pieck a subliniat <ă re
fuzul arătat de conduce 
rea partidului social-demo 
crat a lui Schumacher de 
a participa la plebiscitul po
pular nu poate avea alte re 
zultatc decât să arate și mai 
mult muncitorilor impor 
tanța mișcării pentru unita

In 24 ore
— Președintele conciliului 

național pentru prietenia ca 
nadiano-sovietică a sosit |â 
Moscova în urma invitației a 
sociației sovietice pentru e 
lațiunile culturale cu țările 
streine> •

•
— După datele complecte 

ale recensământului din O 
ctombrie 1947, populația Ja 
poniei atinge cifra de 78 mi 
lioane 628.000 locuitori. 

ficarca rezultatului ab g ri 
lor, ziarul scrie:

Este ușor de înțeles <ic 
ce Gasperi a prelungit .- u.i 
alegerilor până l i 19 Apri i< 
și peste noapte urnele au 
fost lăsate fără pază. In 
meroase localități a, este u> 
ne au fost deschise.

Preoții, călugărițele si < . 
lugării catolici au uitat ’n 
zjlele alegerilor de in lato 1 
rile lor cerești însușindn 
rolul nedemn de teroriști < 
lectorah.

Aceste alegeri italiene r< 
prezintă un fals fără prece
dent și o < alcare brutala : 
voinței poporului, |a < arc ■,< 
poate ajunge numai in țările 
în care cercurile dominam., 
re au deschis larg țtorlile im 
p< rialismului.

în Cermania de Vest
tea Germaniei și pentru c- 
pace dreaptă.

Pieck a subliniat că în 
zonele occidentali , în -ân.ii 
partidului social demo< rat 
se desvoltă tot mai mult <> 
țioziția, ceeace va avea d vpt 
rezultat inevitabil unirea <0 
muniștilor și a social-demo 
ovaților in partidul socialist 
muncitoresc unificat.

D. Gâf nu iubește 
teatrul ?

(Urmare din pag. I’ a)

cărora le-a destinat tot ce <Ort’r-r. 
țul sau a găsit mai ccnxenț onal și 
lipsit dc seinii ia ie, > ltiina ia- 
tuoasă cuprinde totul, tieia opu'.eu- 
la fantezie romantică a lui Du 
mas, la cea exotică a lui Mă le
giuni, până la inepțiile Iul Ser 
gin Dan, ce ar putea .lu.tra | re c 
rințele literare a;e d l ă Gâț, pe 
care prezența unui singur xolum e 
reală valoare, nu \a riuâ sa-1 rea
biliteze,

fiindcă dânsul nu iubește ni;i 
literatura.

Cu câtexa luni in urină — .re 
zând- ca mă adresez unui pro e 
sionist conștient — fain soli iții 
să comande câteva volume din li
teratura noua, trezită din ciața p.i 
nă de neasemuite pilde ale popo 
rului muncitor și însuflețite de ies 
lisin constructiv.

Aștept și azi în zadar ca d. Gâț 
să-și justifice uti italca n uni.ut fel 
care i a stat perinaner.t la înde
mână.

Desigur domnia sa nu e librar, 
profesiune care presupune dealtfel 
pe lângă oarecare sintț artistic, acea 
respons.b'litst» comună c.i n larma- 
cistului ce dozeaza leacurile, care 
din nepricepere pot dexeni . trăvurî.

Domnul Gât e numai un r.eguitoi\ 
Și ar putea să vândă cu tot atât 
succes ridichi de Mai, sau aqtagix'

Ar fi poate n această alterna 
tivă. Ia locul său.

Zic și aici: poate,.
M. Mth

primari* Județului Hun. ara, D»t« 1948.


