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Cum a decurs 
sărbătorirea 
zilei de 1 Mai 
la Moscova

hi Italia se fac noi 
înscrieri în 

Partidul Comunist

♦
In pag. IV

Uttimele evenimente din 
țară și străinătate

Cu ocazia vacanței de sărbători 
tov. Gh. Gheorghiu-Dej, 
prim vice-președinte a Consiliului de Miniștrii, 

tov. Chivu Stoica,
Ministrul Industriei și 

tov. I. G. Maurer
Ministru adjunct,

au vizitat uzinele
Uu prilejul vacanței dd săr 

bători, venind din Bucu 
?ti, tov. Gh. Gheorghiu-Dej 
pjrjm vice președinte al Con 
siliului de Miniștrii și s ere 
tar general ala P. M. R., tov, 
Chivu Stoica, ministrul in
dustriei și tov. I. G. Maurer 
ministru adjunct la acela? 
minister, au vizitat în ziua de 
2 Mai a. c., orașul nou mun 
pitoresc din Hunedoara, a 
«anii lucrări in pute sunt 
in curs de terminare. De a- 
semenca au vizitat și lu ră 
rile de mecanizare a fur 
naiului dela uzinele I. M.
S. Hunedoara.

Mersul lucrărilor și sa> 
guința de care au dat do 
vadă muncitorii Țm tedorem 
in lupta pentru desvoltarea 
și întărirea industriei de 
Stat, a produs o plăcută im
presie vizitatorii, ir.

Căminul de zi depe lângă uzinele I. M. S. Hunedoara

A creat condiții optime de viață 
copiilor de muncitori

înființai ea a cât mai multe 
r.irije luate de regimul nostru liv
rarea condițiiuiilor Je Irai, atât

I emei conștiințe, muncitoare și 
de noua conduce,e care și a |ttts ca 
cijor vlăstare de muncitori din mi 
erau supuși in țrccut sub guvern^ 
intr’un spirit progresist dcscliiz.nr 
viitor, au pornit cu un devotament 
eă intensa pentru îiifiCirf-aiea și 
țele de cămine de zi.

Din dorința de a-și arca 
copii ocrotiți și a* Șl* *!* '
fara oricărei primejdii, î 1 
toate timpul cât munces< in 
uzină, muncitoarele și mun 
< itorii dela fabricaa 1. M- S. 
Hunedoara, au fost printre 
primii caro au pus bazele ți
nui cămin de zi.

Astăzi după trei ani de 
activitate el se găsește Iu 
cea mai bună stare, funcțio 
nează in cele mai bune con 
dițiuni c reiate de femei și 
muncitorii fabricei și este 
factorul cel mai important i r 
desvoltarea, educația și să
nătatea micilor copii de aci.

I. M. S. Hunedoara /
In ziua de 4 Mai a. c, 

la reîntoarcerea ia Capitală 
iov. Gh- Gheorghiu Dej, tre 
când prin Deva a fost oas- 
pele d. prim-ministru Dr. P. 
Groza.

15.000 DE ASIGURAȚI 
ai Casei Centrale a Asig. Sociale vor fi 
trimiși la băi și stațiuni balneo-climatice

BUCUREȘTI, 5 Ager - 
preș). I a Casa Centrală, a A- 
signrărilor Soc a; e a avut loc 
o impo’. a iță ședință al Con 
siliului de Administrație în c.i 
drul care a s a prezentat un 
laiort amănunțit asupra tri 
miterii asiguraților la băi 
subliniind numărul asigurați 
lor și s'ajunile balneo-cii - 
n a ice în care vor fi ca«a- 
. a.i asigurații in cadrul pro

Vineri’Mai 7 1948 gr; Ziua presei sovietice

Sărbătoarea celei mai democrate
prese din lume

cămine de zi, a fost una din hota 
democrație populari, peutiu 11,11 

pentru mamă cât și p.'titru copt, 
muncitori, plini de i».u:.o;.iiința fața 

sarcină importanți, ridicarea mi
zerie, chin, foame .j-i tiig la care 
rite .,istoricilor'' ți educarea lor 
du-le astfel un drum luminos spre 

și o voință neinaipome .iiă la muu 
huna funii ouate a un Ipldn'se re-

lata deci umil din acest1' 
cămine, înjghebat prin mun 
ca și dragostea muncitoare 
lor și muncitorilor din uzi
nele 1. M. S. Hunedoara,

Gârjob Emită

(Continuare In p-< HI aj

Ziua de 1 
cu viu entuziasm

(n numaiul de cri al ziarului 
ziastelor manifestații care au avut 
cipale'e centre mun itorețti din jtid.

Confiiiuâm a icda iu numărul
deja corcsțion feuții no,Uri 
lela',te lovalitlți din județ.

fe ut

La Simeria
Centrul feroviar Simeria, 

a cunoscut o zi de adevărată 
sărbătoare cu prilejul lui 1 
Mat, care a fost întâmpinat 
cu o bucurie unanimă de 
muncitorimea ceferistă loca
lă.

Acești bravi muncitori, Q,i 
re au dat dovadă de un ad
mirabil spirit de abnegație 
in întrecerile patriotice orga 
nizatc in cinstea zilei de 1 
Mai, și-au manifestat bucu
ria de a-și sărbători odată 
cu ziua lor și victoriile obți
nute în producție.

gi alaiului de a se. trimite 15 
mii asigurați la băi.

Costul și întreținerea asi 
gu.ajilor ]a băi se ridică la 
alproape 22.000.000 lei, iar 
pentru a gurații din celei ti 
te s a.iutii la circa) 38.000000 
lei.

In ceea ce privește tran
sportul a fost apreciat după 
disaiță la circa 39.000.0 >u 
lei.

Zii a d • M.t h g H ■
1 a iț 1,1 ■ ' 1 ț di an1 io uri 1 l 
a Pi <1<J ■' ’.uo t
fji rândul ■ o>im c, 1 
r.ii i a j <ipi.:ir< joi «ie'ii . 
71 de 1 ntu, a 1 1 dr igo i'
im hn a 1 s|t jito: i|'»r 1 u
lui cot.d a 1 <'.tr ?î au p s
iiițug laleniu' intre.’g-1. ]oi
1 ar na iu k'ți a mu re 1< >r 
p: >pol ului.

istoi a lupt- io 1 <dn; ■ 
lor pop< a c ,‘i‘‘ ț>it i 1 "
1 a’i inuhii, pi-nii a < meri
r< a șt i kIh ar. a 5t.1t ln. So
’. ictii, -e inmh.-tește , i lll
pa Pravilei’ rtcg.ir ,i : i
<‘l-a'.itului jintrioliim .d 1 a
ridului Gonini-l a lm l.c
mu ?i S'a’in, < ondu1 âtorul 
glorios a luptei revoluționa
ri pur'a'i- pentru , irertn-.r 
urni lumi 11 a d<-j-ti-, de ca 
tre cel n a avansat ț>ro!<1a 
1 a af lumii,

A'a mult decât atât, iu lu
pi a pentru securitatea lum i 
-ți înlăturarea cauzelor r,o 
b< a clor, in demasc.o a d:

Citit!
în corpul ziarului
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3n județul ncslru

Mai a fost sărbătorită
- de întrega populație hunedoreană
nostru, am redat desfăcu arca entu- 
loc in cadrul zi;ei de 1 Mii în prin 
nostru.
de asla/i lupi date c ; ri nite
în care s^rbAtorit 1 M.<i, în ce

Meetingul a fort deschis 
de tov. Mihăilescu Aurel se 
cretarul org. P. M. R, după 
care au vorbit prict. lirism 
.Ștefan Fr. Plug., tov. Fleșe 
ni Remus l . T- M-> Iacob 
Elena U. F. D. R, Nagy Iu 
liu U. P. M., Grama V, Con 
idiul Sindical Eocal, și tot. 
I lorca Simion din partea ju 
dețenei P. M. R. Hunedoara 
Deva.

I'°v- Munteanu Laurențiu 
primarul comunei, a citat 
plugarii și comitetele gospo 
dărești care s’au evidențiat 
in cadrul campaniei de în 
>âmânțări, iar tov. Urișanev 
schi Anton, a distribuit dra 
petele de producție, diplo 
mele și premiile, acordatq 
muncitorilor și secțiilor care, 
s'au evidențiat în cadrul in 
irecci ilor patriotice organi
zate în cinstea lui i Mai.

Meetingul a luat sfârșit în 
tr’o atmosferă de cald en
tuziasm.

La Certe]
ln acest centru m ner un 

de muncitorimea a făcut <■- 
torturi simțitoare in întrece
rile patriotice din producție, 
oiganizate în cinstea zilei de 
i Mai, aspectul de entuzi 
asm unanim în care s’a des 
fășural sărbătorirea zilei de

\ I 'C- a 1)1 I 11 JIU r >1 a e de per 
lidia j.o'iim a d' „mimerver- 
ji a > ai lm 1 ■ ipotri 1
. < 1<-i 11 a io, m •' iu
I 11 a 1 la.ijj ir ■ a, a 
1 1.1 I ■!, toat1 ■ 1!"
țel< ne. i. 1 a 1 • 
| nili a .r I I) O colo,,! i!<’ 
j a<J a t?,a:.i a inip*f!»iismu 
lui i nli-r-.< iui i-f, oriunde

a I . mp ' -t ojt- ,e - 
ta 1 .1 i^pe< 1 ah a opririi 
ai btalt iti'ui. poziți i p: «-j 

-o\ i< ta • a f"s! hotar-’ i i" 
-■li j: a au/ei drepte a o 
?1 < J l> : ai 11 |iojk ft' c-l'i 1 > ,r 
l> a

D< ] ariiu 1 ■ er< -ii ■ < 1' -
a i o ocupărilor p.< ■ ,-i națio 
1 a gaze la ni soviia 1 
imbi.iți a ■ iza 
ojajmat'-, situindus, dâz 
im] a Împilării « ■ 1
larii, ;m.potrita mizeriei 1 
razi <a' lor de «otropin- im 
I 0111 a «idi<>-ului f’ag 1 . ,,r.

ti a. mnul. < .1 acel ■ uri; 
și recunoM-uIă competerik5 
1 aia iai ut btl câștige ■ 
drepiațba stimă a iii'reg': > 
pinii publi< c mond a

Prăpădul < i lm de a <b>1 
ka război mondial a p s i. 
'a,a preiei -ovietice nari . ■ 
« ini a >upra cărora nu e-ț

Mihall Mlhuțascj
(Continuare In pag, IV 1)

i Mai. a oglindit d«-.-j\âr?it 
bucuria cu care mncitori . 
mea num ră a așteptat ncc-'i 
mare eveniment.

Alături de minerii d u Ui 
tej, muncitorimea din 
i-'g Măgura și Sacarâml- 
în acelaș spirit de v.u ca 
tuziasm a dat zdei un cara<- 
ier de adevarata sărbătoare

In cadrul meetingului 'des 
chis și prezidat de tov. Buda, 
au vorbit priet. Iancu F 
Plug, tot Nelcga Ț. U. f, 
M .,1 lea A., UFDR, și tov. 
Bucerzan din partea judoțe- 
nei P. M. R., Deva,

Țov. focar F., președin
tele sindicatului local a ex
pus rezultatele întrecerilor în 
producție, obținute de mine 
rii din Certej, care au căști 
gat drapelul producției prin 
tr'o depășire de normă cu 
t 5 la sută.

Minerii evideațiaii au fost 
obiectul unor însuflețiți- ma
nifestații de simpatie.

După meeling a urmat 
defilarea, în cadrul căreia 
muncitorii mineri și orgmi 
zațiile de ma<si în frunte cu 
fanfara, au manifestat pe 
tlăzile principale ale țoca- 

'lității.

La Teliuc
Sărbătorirea zilei de 1 Măi 

a decurs într o atmosferă de 
înalt entuziasm.

In cadrul meetingului din
(Continuare în paj. lila)5
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Poezia lui > sllai
liuilțatoaica sarbaioaie a 

oamenilor muncii din toate 
meridianele, a primit în ța 
ra noastră în acest an o 
noua semnificație legată de 
btpla dârzi» a întregului po 
por condus de < lașa muțu . 
toare și având în frunte Pai 
tidul ei de avantgarda, lauri 
torul glorios al fericitei noa
stre patrii Republica Popu
lară Română.

Poezia at-eSlui luminos in 
ceput de primii vara, este <!<. 
«igur poezia lui i Mai 194^. 
strălucită filă din istoria ni 1 
rețelor cuceriri ale întreg 1- 
lui nostru popor muncitor pe 
drumul democrației popula 
re, având ca putere conducă 
toare, la acest început de 
veac nou, gloriosul Partid 
Muncitoresc Român, forță 
de neînvins a unității clasei 
muncitoare,

Semnificația acestui t Mai 
aft. ’ inseparabil legată de 
această realitate, care este 
înscăunarea celei mai deiw 
cratice conduceri a poporu
lui, într’o formă evoluată de 
Stat în care puterea, aparține 
în întregime poporului și se 
exercită prin aleșii lui mi 
tentici, acordând acestei rea 
lități beneficiul Megoriei a 
sreptării împlinite. Ea mai 
jos:
—„De revoluții profitat veghezi 
Dârz întâi Mai din patnize i și opt 
Se’mprăștie-ale negurii cirezi, 
Când soarele’ „sfârșit răsare copt!

Semnalând această nouă 
cucerire a poporului, poezia 
pășește dealungul luptelor 
pline dc jertfe, care au câști 
gat-o, închinând prinosul vet 
surilor ei de profundă sim 
lire și adâncă adeziune, in 
vincibilei forțe, care a con 
dus mulțimile la victoria de 
astăzi:
—„Deaceea astăzi când se’nalța Mai 
Pe tine vreau sa te sărbătoresc, 
Te tine ce’11 credința ne’n^rmai 
Desfășurat sfndard mun itoresc”.

(Adrian Rogoz: Se’nalță 1 Mai).
Nimic mat firesc și deo

potrivă simptomatic pentru 
revirimentul pe care strălu
citoarea sărbătoare a oame 
nilor muncii l-a provocat în 
poezia noastră, decât frumoa 
sa participare a breslași'.or 
versului, închinată tovarăși 
lor din uzine, stăpâni ast i: i 
pe destinele lor de truditori 
ai muncii’
—„Ași vrea sa le’nstrun ca tovarăș, 

un imn de avânt și de slavă, 
sa prind diamantele muicii cântate 

azi de poeți (
Și cântul cel mare de trâmbiți 

grăește cu vocea lui gravă:
VOI eri bătuți de soartă, 

stăpânii lumii sunteți’’.
tVeronica Porumbacu: 1 Mai)j 

Înfățișarea acestei lumi în 
care omul, lichidând contra 
dicțiile a creeat o nouă lu
me, la antipodul celei în ca
re continua exploatarea capi 
talistă, este redată în versuri 
<are prind in tent£ puternice 
suflul adevăratei vieți elibera 
te în plină desfășurare a for 
țelor ei creatoare :

,,Și apoi prunii cealaltă lume 
unde soarelui nu 1 se ptiu < ttlu e, 

tinde fabricile scot pâine
pentru belșugul celor „de jo>” 

Unde oinul a ridicat orașe noni i 
grădini din cenuși-

Și unde inimile toate au îmbrăcat 
vestmântul cel mai frumos’’.

(Petru Vintila: Mesaj pcntiu 
arma'c'c inun.-ii).

Dacă uneori, cu privirea ,1 
runcata înapoi, versul trjj.m 
f|h pentru 101 , <• este schim 
bat în lumea de astăzi unde 
„nil ne mai roade jugul gru 
majii, jandarmii, nu ne mai 
bat și nu ne mai sudue. mc. 
toarele veacului dudui-, du 
duc’ ca o chemare la cân 
tec și la muncă, totul, dekt 
aspectele desprinse din na 
tura, până la ecourile trezi» 
te în cui fiecărui creator 
cu rezonanțele lui specifice 
este chemat să cânte btfeu 
ria mărețului ceas:
—„frunza verde, verde de negara 

sufletul din nou înmuguri
t ost-au fost tristeți pica multe’n țarfi, 
De au crescut atâtea bucurii,”

(Aurel lordaclie: Cântec de I Mat) 
însuflețit dc măreția zi 

lei, poetul ar dori să cre-?:e 
pentru i Mai un cântec îph.1 
țător, „Sa 1 poarte pq sub iar 
ba conductele ca în plante, 
copii să-l adune în cănile 
1 u fragi, țăranii să ni-1 strâii 
gă în soarele din grâni " 
pentru sărbătorirea acelei 
zile cate unește sub acela? 
steag întreaga lume rnu*v; 
toare:
—„Noi ne’mplinim serbarea cântând 

cu pumnul sus, purtând un cer 
mai roșu peste cetăți uzini, 1 

un qodru viu de aștri, și-s
nopțile sub mâini.

Expoziția de gazete de perete
a învățământului din județul nostru

Inițiativa expoziției de gazete de 
perete a învățământului cin județul 
nostru nu poate de.ât să ne bucure. 
In adevăr pe care ce tțean conștient 
al Republicii noastre popu'are ar 
putea să-l lase indife ent ceace gâiv 
dește, ceace freamătă tinerelul nos
tru viitorul țârii . și pe cei 
care au misiunea de a-i mode a, 
de a forma din ei oameni pe care 
să se poată bizui patria noastră; 
corpul nostru didactic.

Deaseinenea ne intere ează in ce 
măsura au reușit să-și însușească f»J 
losirea acestui excelent mi; oc dc 
îndrumare, mobilizare și edil. ire, 
care este gazeta de perete.

Această publicație, cea mai a- 
propiată de viața fie’ărui individ, 
a mirilor comunitari so ia e, an o- 
rată în viața fiecăruia, is.orât chiar 
din viața lor, este menită să reo- 
glindească și să îndrilme/e preo
cupările intreprin leri'or și instituții
lor.

Vizitând expoziția din Școala pri
mară pentru băeți din Str. Enti- 
nescu, primul lucru care îți atrage 
atenția, este gama largă pr ii care 
este reprezentată desvoltarea forme- 
lor exterioare a azestor gazete.

Întâlnești trăsături stânga.e de
copil, cu îmbti urătoare bogăț e de 

pe sub țulmânt ne leagă aceleașț 
rădăcini’'.

(Mlfrall Cosma: Muntele cu 
flamurii ro li).

lată deci cum chemarea 
la luptă adresata tuturor < ,• 
lor care lupta și muncesc ra 
sună firesc m vcrstir.le anin 
cate ca un stindard! menit a 
conducă marșul pentru cm c 
rirea unei lumi mai bune.

,, r ivarași ne aș capi j 
o lume mai dreaptă, 
|n drumul spre i-a 
Ziua asta i > -tea ; 
1 uniiiia i ne’iidrcapta. 
Ca s’o țintim 
flinta U la'la 
Sunt arme 
Și unii 1 ,illa”.

(.N. Mlrgeanu: Mani,'e>lapi-
1 Mai 1018).
Munca, acea chemare a 

omului nou chemată să 1 - 
[tropic.1 cu fiecare pas de Iu 
mea mai bună pentru care lu 
jjtă, cu luminoasele ei pi r 
spectivc și cu încrederea de 
care se bucură în conștiința 
oamenilor muncii, inspiră 
torsuri pline de izult înal.itrJ 
lor înspumate în cetina ne
clintitului brad:
- -„Mâi.
Într’o zi toi ua nenii vor urm 

schelele vieții cu 110I,
Cu inimi de fete ji pa i ’e lla ai. 
Da.
Da,
Eu cred in ziua ;-c;e:i.

(Șanț crul Apăsa 1 Mai lols V. 
Pa’ăiabcanu).
Deschizând un drum la ca- 

patuW'ăruia pjtmși, oamenii 
muncii de toate categoriile și

vor întâlni la sărbătoarea c 
Liberării tuturor, sub steagul 
solidarității internaționale a 
proletariatului mondial.

, M MIH-

idei care constitue prețioase pro
misiuni pent.u noi, sau decorații, 
inspirate fin molie ele tradiționale 
românești, arătând că instituția „ga
zetei de perete” te leagă de sufletul 
popular. Unele ating și c.t idee și 
ca formă de exprima e er oase gra e 
de perfecțiune artistică, iuti este ca
zul cu „Făclia” organul grupului' 
sindical al prolesoare.or liceului de- 
fete Deva.

Daca aceasta reprezentare clasică 
a muncii dc luminare ar fi reu.it 
să iasă din cadrul convențional ți ar, 
li exprimat mun.a de luminare pusă 
m serviciul poporului, debarasându- 
se de echivoc, ar fi opera cea mal 
reușită din expoziție.

In majoritatea covârșitoare a or
namentațiilor gazetelor de perete, 
întâlnim o îmbucurătoare lua e de 
atitudine împotiiva echi.ocuțui, ele 
abundă de portretele conducători
lor iubiți ai clasei muncitoare, ca 
tov. Gh. Gheorghiu-Dej, Vasilichi 
și Voitec, de stemele și ini ia'ele 
organizațiilor democratice ca U.A. 
E.R. U.T.M. C.G,M, exprimând ca 
tegoric ideia că elevul și profesorul 
(României noui, nu vrea să-și Î11- 
chipue altcum viața de ât ub con
ducerea avantgărzii clasei muncitoa
re: Partidul Muncitoresc Român,

Recenzii

„Mizeria filozofiei’1
Editura P. M. R. de Karl Marx

Scrisa dc Marș in fSf7 in- 
tr’o rpoca in oare concepția lilo 
zorim marxistă <e cristalizase pe 
deplin „Miza ia I il jZo.ie,” iu 
prinJc in embrion c'e.ncnlele 1u^. 
damentale și constitutive a'e in.ăți 
turii marxiști',

Marx a dcsviiluif in a<e t studiu 
întregul neadevăr io:ițimit ni lucra 
rea „eAinomiș.u u ” Irionllon, , fi 
lozotia Mizeriei”, atât în tărâmul 
științelor economice, cât i in do
meniul mai abstta t al li.ozofiei.

Pe plan economic Mizeria Filo 
zofie.” prezintă un interes -deosebit, 
mai ales pentru cei care d ne c să 
adâncească teoria marxistă asuprț 
■ alorii, 1 eoria va'o.ii - al i trei 
fundament știmți i.- a lo.-t pu- di- 
eâtie 1 cprezint.inții ecojii e<onoaii.ș 
tiloi clasici este a'a pc care se 
concentrează întreaga Economie l’o 
litică.

Marx arată c.1 int.Cg siste nul r 
conomic prouJhoinan este con-truil 
pe o greșită concepție u, ia va
lorii de schimb ți a,up:a cateqo 
riilor economice.

După Marx, va'oaiea e,te cx 
prcsî.i unui raport so.-ial intre di
feriți fabricanți, raport ce nu poat. 
ii stabilit Ic ât in cadrul concurenței 
intre producători.

încercarea lui Proulhon d a tarif 
abstracție dc acea,la lege socială, 
l-a cm.liis pi- acesta al i- (a'<e con 
duzii.

ătiibiend categoriilor nono nici- 
un caiai-tci ctcin și preexistenția), 
Proudhon Jczvalue fondul ideali-t 
si metafizic al ti'ozo'ic-i a'e. Marx 
arata ca „ide-le eterne” ale lui Pro 
uillion nu simt in fapt Je.at ni le 
„simple expresii teorcti.e a'e uno. 
raporturi de producție isto ice, 10 
respmizatoarc unei animi te t c >te 
de Jezvoltare a producții mate 
îfiale”. Mai departe, Ma x arr/1 
cum proasta asimilare- a d Ueclicci 
hegeliene de către Praud'ion, c te 
de natura să genere/c o sună de 
alte erori. Marx f.ă:e o critica a 
mănnmit i filo/o:iii l'.ege lene pe 

forța conducătoare a democrații, 
noastre populare.

De multe ori insa unc-'.e icli-i fe
ricite suferă din cauia slabi iun ii 
modului de exprimare. De exc nplii 
este just, corespunzător adc.ăru ui 
istoric că tov, Gheoigltiu-Dej este 
una din cele nu impartante [ erso- 
nalități ale istoriei iuptelor poporu 
lui nostru pentru progresul țarii, 
însă ligura lipsita dc viața -;i di
namism, nereprezeatativ ă a secreta 
rului general al P. M. R , cum 
este redată pe o gazetă dc perete, 
prezintă într’o lumin 1 faldi puter
nica lui personalitate.

Este firesc că forma exie ioa 
ră frumoasa trebue să fie im: id. rata 
ca un mijloc de atracție intui a 
l'ace cunoștijnja iu esențd ul vaze 
tei de perete: cu articole’c i.

Incontestabil că și în a.ia ta pil 
vință expoziția aduce o se ic le e- 
lemente pozitive. Așa di exemplu 
în gazeta de perete a șco ii p imare 
din București, întâlnim anumite a - 
pecte ale vieții de instit .ție. Se 
ridică din anonimat anu uite per 
soane misterioase, sau se re era a 
numite greșeli de indre 1 t A ,i 
colul |ui Qonciarov Vladla ir in E. 
Vl privește 1 Mai 1948 si b spe tul 
problemelor școalei lor, Te.veș Sa 

r in- o iminucștc : i- faptul iii I sfi» 
incapabila sa explice mi rarea, toe- 
mai [lentiUGă aceavD Me m ul i 
in abstracțiune.

< rid-ând neîndurător sislc niuf d- 
tarfoii al economiei prouuhuoicnc, 
Marx face in acela,l timp din iun^ 
re și xm îndreptar viu și luuuuo- 
iu eâniptil adevă-utti I conom I l’o 
litice.

Dar lucra.ea iu: Mar’ mi pi<- 
zintjl mimai o deOscbiui viil iai. 
știiuiifică, ii 1 una -tiusti' Rr 
daclat i int'’un stil polemic de L 
varșit „Mizeria filozofiei’’ iiitril 
nește o ironie inciMvă ți o iriticî 
ncindupîecall, ambele lunimate te 
înaltul spirit știin-iiic al lui Marx 
f-aracti riziire-j pe țarc M(<“x o face 
lui Proudhon, euprinie in câteva 
rânduri și un veriut i:e iuțator d. t 
aporii sale: „Pentru ii știința f 
reduce la dimensiunea liliputani ■ 
unei foiinule țtun ilix ; el ste u 
urni uni caut.i iormule. X tfel d. 
Proiidhoi. se lauda dc a li ui-J.at 
9 economia politică și comun.snulz 
ilar el este mai pre,os ți de una 
și de alta. Mai prejos dc 100o 
rni-fl, pentiucă filozof liind ji a 
vând li îndemâna o iunmda magăofi/ 
a crezut ca nu mai este nevoie sti 
intre in detalii pui economi e mal 
pre,os <le so ijlisri, pentrucă nu ue. 
nici destul cuiaj ți nu i-ste destul dc 
luminat pentru a se ridica, sau 
mlativ cel purin, deasupra orizon 
tulii, burghez. El vic-a m fie sinteza, 
dar este o eroare compusa. Vre» 
vt planeze, ca om dc științ-i, de., 
supra burghezilor ,i a piolelanKa , 
dar nu este decât micul burghez, 
care oscilează neîn.c.ai intre ct 
pital și mun a, intre economic po 
lirică și comunism” piag. III).

Cu tradu.erca în limba româna a 
„Mizeriei ritozonc ” editura Par 
tidului Muncitoresc iRomân urnpic 
un gol de mult simt t ți împline (e 
o însemnata datorie națională; ă x 
editarea textelor clasice aîe nrarus 
inului înseamnă o uria-a 10 str> u ie 
adlisâ știut ei i ul u i, r ,mân. li.

bin, scrie despre o acțiune de mun 
că voluntara a e’i i.or. Din irticol 
reese cât de adânc a pătrrns in > o 
porul nostru noua atitudine t i a d 
munca, iar Stoica Teodor din . !s. 
V a cu un curaj mișcător su. un 
unei critici juste lipsa de răspun 
dere a învățat tirului lui.

într’o altă gazeta eleva Daiid 
Doina vorbește despre av cntajele a 
sigurate elevilor de noua Constitirț.e 
D n gaze.a dc perete a șc. j rin are din 
Ribița aflam ca exista aco o un 1 rav 
„Comitet al eleviloi” iare int e- 
prinde acțiuni serioase, conducând 
efectiv elevii in lupta alătu i ce 
P i; or, organizând a~tiuni ia -o 
lecte pentru Ion Iul ce loial, ,aun I 
\olu..ta,c ,i re,, a.arca ,<o.-i ei 1 r

A ai putea <i m irmi in a crie 
de a-e nenea arti.olv, dai au putem 
sa ire e:n cu vederea , i- ; ut n 
talni -i .-ri o.e despre e ,e ve.c 
ca bum f.icute ,lc a.Iu i -i | ț 
dc eli-ii, sau poe-i plagia e, u 
cruri ci e trebue -a îe nmbâtute 
de către ce; mie simt ,. enili să i.uj 
educația copli’oi.

Dacă actiiitatea /ia is ic.i a e0. 
piilor în cadru’ ga cte or le perete 
este pioniăto.rc, t ebue i e i ăm

IUG
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Căminul de zi depe lângă uzinele I.M.S. Hunedoara
A creat condiții optime de viață, copiilor de muncitori

Expoziția do gazete de perete a 
învățământului

Urmam 41» pag. 3-a _

Oioara (01 pis. 1«)
O lume nou&, o lume 
a copiilor fericiți

Intrând în curtea spațioa 
al acestui cămin de zi 

l ceea ce te înconjoaiă, a 
un aer deosebit. Ie găs, 
într'o lume nouă în lu

- .i 
tot 
re 
ști 
mea copiilor fericiți.

Curățenia și ordinea exem 
piară, pomii îngrijiți care 
contribui; la curățirea aeru
lui, clădirea splendidă în ca 
re locuiesc copiii, locurile; ij- 
/ervate pentru joc, oaie 
aceste i in armonie cu cei 
37 topii de toate vârstele, 
împreuna < u femeile educa- 
toate, formează o ambianța 
de lucruri atât de deosebită 
încât te găsești în imposi
bilitate de a nu Împărtăși' fe
ricirea ce dăiniiește în acca- 
‘tâ clădire

Micuțul Balaj I. mun
cește voluntar

Copiii dela I
•■unt cu toți în curte sub ,ă- 
nătoasele raze 
de primăvara.
.ierul proaspăt al dimineții în 
iRletnicindu se cu diferite j j- 
țocuri sub permanenta sup. i 
veghere a educatoarelor. 
Cântă, dansează, asculta po
vești, iar c<-i mai mărișo 
lucrează.

,,Muncă voluntară" îmi 
spune fericit micuțul Ba'aji 
losif, fiu de muncitor din 
Hunedoara. In timp cq strân 
gea niște hârtii din crtrte. Ia 
tă că spiritul și dragost'- 
țața de muncă, față de mun 
ca voluntarii a pătruns și 
printre rândurile mieilor < o 
pii din căminele de zi.

Totul este expresia igie
nei și bunei îngrijiri

Bine îmbrăcați, cu rochi 
re și costumașe confecțio - 
mite de femeile din U. v. 
D. R. din materialul lor și 

-din partea uzinei, bine hră
niți cu mâncare consistentă 
pregătită în bucătăria cănii 
minului, bine îngrijiți și e- 
ducați, ei vor deveni ce
tățeni devotați de mâine -, 
ai Republicii noastre Popula
re.

Dormitorul sugacilor, al 
fetițelor și al băcților sunt 
expresia igienei și bunei în
grijiri. Peste noapte, femei 
de serviciu \ eghează ca ei 
să doarmă liniștiți și fărS tur 

«r burări.

1} ,<illl

ale soarehv 
se bucură cL

li.<ia este! l,i ca nelipsita. 
Sala di- mese prevăzuta

< u mese și scaune speciale 
jientrit copii ește Ia fel, mo 
del de perfecțiune. Copiii de 
la 2‘.d ani surd obișnuiți să 
mănânce singuri sub supra 
veghere, iar copiilor sugaci 
li se prepară lapte special 
prescris de medic.

Fericirea ți sănătatea 
se oglindește pe fe
țele copiilor

Datorita muncii .neobosite 
ale prietenelor Șerbănescti 
|eni<a, supraveghetoarea <a 
minului, Naglți Ana, econo- 
mă, Coloji Emilia educăloi» 
re și a celorlalte femei ce 
muncesc în incinta cămimt 
lui de zi, precum și marc 
lui ajutor din partea uzinei 
I. M. S-, copiii muncitorilor 
care sub guvernările „istori 
cilor” ar fi fost predestina^, 
nenorocirilor, hoinari pe stt ă 
zi, fără hrană supuși bolilor 
și pieirii, astăzi sunt ocrotiți 
în căminul de zi din locali
tate în condițiunile cele mai 
fa vorabile.

Conducerea guvernu
lui nostru democrat 
asigură copiilor noștrii 
un trai fericit

Datorită aportului adus 
de U. F. D. R. și mai presus

de toate sprijinului dat di 
conducerea Republicii Popit 
ian- Române pentru îmbuna 
tățirea nivelului de trai ,<l 
micilor copiii, astăzi ei se 
bucură de tot ceea ce este 
necesar sănătății, desvoltării 
și bunei lor educații/

Copii muncitorilor cros . 
cuți în cadrul Unei vieți feri 
cite, îmbelșugate și progre
siste prin căminele de zi, 
iar ei la rândul lor vor de • 
veni muncitorii de mâine, 
harnici și destoinici pentru 
întărirea și consolidarea Pa
triei lor.

...Gârjob Enifia

lipsuri serioase In a <-1 domeniu, 
li corpul didactic.

Iu gazctik de peiete a priipti 
rijoi sindicale, nia,o hat- n irtico' 
lor au uii caracter general, lițrsit . <• 
legătura cu problemele piactke. n 
sindicatelor rcspectiie. Arii ole stan 
dard care ai putea sa figureze iu 
orice parte a țarii, cum deseori m 
tâlnești în gazete de p rele, ni 
titluri banale ca ,,rostul linni'oi 
in dcinoL-rația populara" sau ,,rostui 
femeilor în democrația populari' . 
etc. cu platitudini care con'u dl ga 
zeta de perete cu o relicva reli 
gioa>â osificata, lipsiți de conțin i, 
sau crezând cM aaa cura- popa tre 
bue sâ aibe sutana și progresistul 
trebue sa aibe gazeta de perete la 
care cetățeanul sâ scrie, llrâ bine 
înțeles datoria să și citească, căci 
,,de, așa e religia progresist»’’.

|n articolele acestor gazete lip
sește reog) ndirea frământărilor de

In ziua de 7 Mai
se va deschide la București cea de 
a treia sesiune a Comitetului Executiv 
a Uniunii Internaționale a Studenților

BUCUREȘTI, 5 (Ager . 
preș). In ziua dq 7 Mai se va 
deschide la București c<;a, de 
a 3-a sesiune a Comitetului 
Executiv a Uniunii Interna 
ționale a Studenților.

La sesiune vor participa 
un important număr de stu- 
denți din toată lumea.

Până în prezent s’a anun

țat sosirea delegaților din U- 
niunea Republicilor Socia - 
liste Sovietice, Anglia, Fran 

. ța, U. S. A., Cehoslovacia, 
Danemarca, Mexic, Spania.
Republicană. Cuba. Austva 
lia, Egipt. India, Polonia- I.J 
veția, Indonezia, China. Bul 
garia și l ngaria.

din județul nostru
fi gâd noui metode Jida.fi e udec- 
\ute nouilor condiții, munca p-ntr 
uisudrea idz'.ogiri niaruate-lenialv 
te, tur trebue aa btea La bara pe 
dagogiei Republicii Populare Ku 
mine Ți care vrei.- '
in realitate vite lina uin preo<..irAriJe 
importante ale corpului nostru d> 
dactir. Lipsesc realizările guverou 
lui in domeniul școlar ca gimnaziul 
unic, licee serale pentru muncitori, 
tratarea importantei reforme a in 
câțamântujui. In schimb sunt unele 
confuza politice care ar trebui sa 
ppseasca, ca de exemplu afirmația 
d-lui Înv. Sta mito. Gh. tuni cd bri
gadierii s’a, duce La munca voluntari 
sub lozinca lui |orga. Nu, domnule 
Stamatoiu, brigadierii se duc la mua- 
ca voluntară mobilizați fiind de pa 
triotismul P.M.R. >i a secretarului 
slu general Gli. GheorghiuERj.

Deși elevii școaleelor secundare 
au pornit hotârit la lupți alâturi de 
popor, nu i vedem reprezentați în 
expoziție, crace con.-iderâm, dease- 
inenea, o lipsa serioasa.

Cu toate lipsurile, expoziția arc 
marele merit de a da prilej de 
schimb de expericnțS tocmai pentrri 
a lichida slăbiciuni e ară.ate ma

Este un p.is spre transformarea 
gazetelor de perete in ceaco tre
bui- si fii, organe vii, cornba’hiț 
de îndrumare și educare a op n eț 
publice, a instituțiTor respecta 
care sâ .c oțupe în primul rând da 
problemele instutițiilor revpe.ttve 
de a nu avea pretenția de a substitui 
marile publicații internaționale, na
ționale, sau chiar locale șl \i raze 
toată lumea scrie ți pe care 
lumea le citește.

Recomandam concetățenilor 
ziteZe și 'a studieze aceasti 
zitic.

toaG
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Ziua de 1 Mai a fost sărbătorită cu viu entu 
ziasm de întreaga populație hunedoreană

Pe lângă Institutul 
Geologic s’a înființat o 

comisie de licitație 
și recepție

Urmare din pagina -la

partea județenei P. M- R. 
Deva a vorbit iov, Drăgoi 
Anton, care a făcut un scurt 
istoric al zilei de 1 Mai. a< 
centuând apoi sarcinile pi
cate muncitorimea le are de 
îndeplinit pentru obținerea 
viitoriei în bătălia care se 
dă între lagărul democrației 
și păcii și lagărul imperialis 
mului exploatator și înrobi
tor de popoare-

Meetingul a luat sfârșit 
o măreață manifesta- 
tuturor participanți -

printr'i 
ție a 
lor.

La Brad

Meetingul a fost deschis 
de tov. Doda Mihai secre
tarul plasei P. M. R., Baia 
de Criș, care a citat comu
nele care s’au evidențiat în 
campania însămânțărilor, '.ar 
tov. Sultea delegatul sindi
catului mixt, a înmânat dr 1 
pelul producției muncitori - 
lor dela exploatarea forestie
ră „Socogen”, care s’au ț la 
sat în fruntea întrecerilor 
în producție, organizate ’fn 
cinstea zilei de 1 Mai.

A urmat dcfilarca pârtiei 
panților, iar după masă s a 
disputat un match amical do 
foot-ball, între echipele 
cogen” și Funcționarii 
blici.

„S°
Pu-

Pentru totdeauna indura- 
retă mamă Sevactlța, tatJ 
Victor, rudenii prieteni ți 
prietene anunță încetarea 
din vieață a iubitului ți na 
nitatului

Romei Bivolaru
Sârg. Ma|. Lag 

tn vArata
înhumarea a avut loc in 

ziua de 27 Aprilie 1948 tn 
comuna natali, Licurici, 
jad. Gorj,

Dormi In pace înfiat bun.

peste i.ooo ‘de parti 
cipanți, care au manifestat vi 
guros în timpul meetingului 
și-au exprimat voința de a lu
pta pentru promovarea int< 
reselor muncitorimii în bă 
talia pentru consolidarea de 
mocrației.

A.
Silviu 
P. M.
liniat 
zilei.

Cei La Dobra

Jandarmi, Deva, 
da 22 ani.

vorbit tov. Pădureanu 
secretarul org. locale 
R. Brad care a snb- 
marea^importanță a

Mai zi 
luptă a

Iovțiă

La Baia-de-Criș
Sărbătorirea zilei de 1 Mat 

la Baia de Criș, s’a desfă
șurat într’un cadru de fast 
sărbătoresc, la care a parti
cipat un număr impresionant 
de cetățeni.

Mcetingul a fost deschis de 
tov. Ladislau lovită, după 
care a luat cuvântul tov. T° 
por 1. din partea județenei 
P. M. R.-Deva, care a arătat 
in cuvinte entuziaste caiac 
teiul istoric a ]ui 1 
de sărbătoare și de 
clasei muncitoare.

In încheere tov.
a prezentat comunele, sate
le și plugarii care s’au evi 
dentiatîn campania] {nsămân 
țărilor de primăvară.

A urmat defilarea pârtiei 
lianților constituiți în lungi- 
coloane, care au manifestat 
pentru solidaritatea interna 
țională a celor ce muncesc..

La Orăștie
Muncitorii, țaranii și intelectualii' 

din jur și Orăștie, s’au strâns in 
dimineața zilei de 1 Mai, '.n piafă 
orașului, pentruca uniți, să sârbâto- 
reascâ ziua solidarității internațio
nale a oamenilor muncii.

Meetingul a fost deschis de tov. 
Albu |. seci clarul org. dc plasă a 
P.M.R.. și a vorbit apoi priet. Re 
teaiui din partea li.l-.D.R , prietș 
Liinbianu, din partea fi. Plugari 
lor, tov. Ciurdărescii Jin partea sin 
dicatelor, iar din partea Con jiu
lui Sindical Jud., a vorbit tov. Poga 
caic au arătat însemn jtale'a pe circ 
o are ziua de 1 Mai pentru clața 
muncitoare.

Iii încheiere a vorbit iov. BuJai 
din paitea Comit. Județean al 
P.M.R.. aiatănd felul cum h- ser 
bează ziua de 1 Mai in țari e cu 
democrație populară și cele 
în care mai da iir.ieste pica stăpâni 
ica capitalistă.

D-sa a citat p'a a Oia-tie ea pri 
ma pe județ in ca.np.tnia însăm.i'i'- 
țărilor, pentru care, a fost premiat i 
cu un trior pentru selecțion .tu! se
mințelor, |

Meetingul s’a sfârșit iu defilarea 
grupurilor de mun itori, țărani, fe- 
mei și tineret, cu steagu i i placai e 
prin fața tribunei.

BUCUREȘTI, 5 Ager - 
prest. Printr'o decizie a Mi 
nisterului Minelor și a Petro 
lului s’au alcătuit pentru ne 
roile Institutului Geologic 
al României, comisiunea de 
licitație și recepție fixându se 
și modul de funcționare al 
acestui comisii.

Sportivii Români 
sindicaliști părăsesc 
capitala plecând la 

Paris
BUCUREȘTI, 5 Ager . 

preș). Azi după am a ă va 
părăsi capita’a lotul de spor 
tivi Români Sindicaliști cH 
re va paiticipa la serbarea 
F. F. G. T, la rads,

toc vor deplasai echipele 
de box, atletism, foot-ball și 
rtigby.

învățământul tehnic în U. R. S. S.
In anul 1950 * ultimul an

al actualului plan cincinal - 
școlile de ucenici și de mc 
serii pe lângă fabrici și u- 
zine vor avea un număr de 
i.2oo.ooo absolvenți.

Până la terminarea planu 
lui cincinal numărul acestor 
școli va trece dela 2.500 (câ

te existau în 1046) la 6500. 
In cursul executării p’aqu 

mt cincinal facultățile teciv 
nice vor forma ooJ.ooo spc 
«■fatiști în diferite ramuri.
Școlile tcehnice și alte școa 
speciale vor libera un nu
măr de 1.300.000 diplome.

Jida.fi
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<">EVEHIMEHTELE ZILEI
Sărbătorirea zilei de 1 Mai

la Hfloneovf»
MOSCOVA — l iudiț ona'a pa 

railit de 1 Mai a garnizoanei din 
Moscova s’a desfășurat ii Piața 
Roșie.

Zeci de mii de oaspeți au privit 
parada din tribunele de granit caii 
struite în acest scop dealungnl zi 
dului Kremlinului, de ambele pâr i 
ale Mauso'eului lui benin.

' V. Staliu, însoțit de fruntașii 
partidului și guvernului, a Urcat 
treptele Mausoleu.ui cu câtcxa clipe 
înainte de începerea paradei, >alu 
tând cu mâna ridicată în su tril 
pete aliniate pentru parada.

rj a fost primit cu aplauze iur 
tuuoase, care au răsunat iu Ppa 
Roșie timp de mai multe minute.

Fix la ora 10 Mareșalul Nikolii 
Bulganin, ministrul forjelor armate 
ale U.R.S.S., și-a fălit apa i3a ca.

Cuvântarea Mareșalului Bulganin la 
serbarea zilei de

MOSCOVA- — In ziua1 de 
i Mai 1948, mareșalul UK 
SS Bulganin a ținuțjn Piața 
Roșie dîn Moscova o cu.ân 
tare spunând între altele:

Poporul nostru sărbătore 
ste Ziua Internațională a 
Muncii prin noui victorii pe 
frontul construcției socialiste 
Prin eforturi eroice, popo - 
rtil sovietic și-a terminat re 
construcția de după război 
a economiei naționale și a 
realizat cu succes programul 
primilor doi ani al planului 
cincinal de după război. A- 
gricultura noastră s’a ridi
cat la un nivel' înalt. Standar 
dul de viață al clasei munci
toare a fost mult ridicat. 
Știința și cultura se desvoltă 
tot mai mult în țara noastră.

In prezent, întreg poporal 
sovietic, condus de partidul 
nostru comunist și de guver
nul sovietic, luptă cu mare 
entuziasm pentru terminarea 
înainte de limita fixată) a pro 
gramului celui de al treilea 
an al planului cincinal de du- 
ptf război.

Reușind cu succes realiza 
rea marei cauze a comunis
mului în țara noastră, popo
rul sovietic dorește acum, ca 
totdeauna, pace trainică,,și 
stabilă . Uniunea Sovietică a 
urmărit și urmărește neînce 
tat relații pașnice și de ega 
litate cu toate țările mari și 
mici. Acest lucru este dove. 
dit în mod convingător de 
tratatele de prietenie, co'a- 
oorare și asistență mutuală 
încheiate de guvernul nostru
< u Cehoslovacia, Jugosla - 
via, Polonia, România, Un 
garia, Bulgaria, și Finlandă 
Politica de pace a guvernu
lui sovietic este dovedită și 
de nouile reduceri ale efecti 
\ elor forțelor noastre arman- 
realizate anul acesta.

La politica iubitoare de pa
< e a guvernului sovietic se 
opun imperialiștii înternațio 
nali, care duc o propagandă 
deșănțată de război, formea 
, ă blocuri militare, măres 
armamentele și violează o 
bligațiile luate prin tratate 

lare, jnriri ('oriile Kre nlinujjii.
După ce a primit rațzortid cu 

mandantului | aradi , Marelui Kj 
rll Mcrețcov, ambii .111 trecut n re 
Ostii trupr .e, feli itiin lu-.e iu pri
lejul zilei de 1 Mai.

Apoi Bulganin a urcat treptele 
Mausoleului și a ținui o cu>antare 
ostașilor sovietic i i tu.uror oameni 
lor mur. ii din Uniunea Sosielicâ.

Ultimele i uvinte ae discursului 
lui Bulganin s-’au pierdut în pu
ternice strigate de „ura1"’ și in 
bubuitul tunurilor, ta.e au tras 21 
de salve, în treme ce accente e ma- 
jestuoase ale imnului Uniunii So 
vietice erau intonate de o fanhiră 
militam akituită din 1200 |.eis ane.

Tobele i fan'arele au uiun'it iu- 
ceperea de i.ăr > -ole.mie a i'i iliy or 
armatei.

de pace și acorduri.
Uniunea Sovietnică nu c- 

ste singură în lupta sa pen
tru pace. Experiența ne con 
firmă cât de multă dreptate 
a avut conducătorul și în
vățătorul nostru, tovarășul * 
Stalin, când a spus că po
poarele din toate țările nu 
doresc războiul, că lagărul

Mareșalul Bu'gan'n 
partizanilor păcii se mărește 
și se întărește.

In acelaș, timp partizanii 
păcii trebue sa și amintească 
faptul că țările iubitoare de 
pace vor fi în măsură să 
se bucure de binefacerile pă 
cii numai dacă vor rămâne 
unite în viitor și își vor mi
ri și mai mult forțele în lu
pta activă pentru pace.

iTovarăși,
Realizările țării noastre 

sunt mari, dar mari sunt și 
sarcinile ce stau în, fața popo 
rului sovietic și forțelor 
lui armate. Anul acesta, po
porul sovietic trebue să do
bândească su< cese decisivei': 
asigurarea îndeplinirii planu
lui cincinal în timp de patru 
ani. Este necesar să se mă

rească și mai mult ritmul pro 
ducției și productivitatea u 
muncii, să se urmărească 
îmbunătățirea recoltei, să se 
progreseze în știință, tch - 
nologie și cultură, să se ri
dice standardul de viață și 
de cultură a p-tporului 
muncitor, să se desvolte și să 
se întărească sentimentul

Parada, care r durai 75 minutej 
a dotedit in mod lOniingătur por 
teirțialul de lupta al echipa,nentuluf 
militar ovletic și marea Îndemânare 
a for țelor ar mate a’.e Unicii i Soviet 
lici. Această parada a aratul in n od 
concret di ar mala sovietir ele a 
părătoare;, sigura a pair ci o ift'i le 
sovietice i ca ea stă dc tiraje cu 
nrar; aten'ie pentru a p.lzr inima' 
pașnica a poporului sotblic impo 
triva tuturor agresorilor. j

Parada ’a iii liețat cu -.lefi'afr a 
lairlaxei militare prin fa'a tribunei, 
după care Pia a a fost inun ’ata de. 
coloane de manifestanți, cu cfectiie 
de mii de p .rmeiti, precedate de mari 
fanfare mixte ale int: ep interilor din 
Moscova, atârni o mie de muzicanții

I Mai dela Moscova
patriotismului sovietic în rân 
durile poporului nostru și sâ 
se lupte cu persistență îm 
potriva rămășițelor capitali 
smului în < onȘtiința poporu 
lui.

Soldații sovietici, chemați 
să vegheze asupra interese 
lor de Stat ale țării noastre, 
tre bte să și perfecționeze» 
fără răgaz pregătirea mmta- 
ră sovietică și a tehnologiei 
moderne.

Tovarăși,
Calea noastră este justă și 

limpede. Ea este luminată 
de marile idei ale leninismu
lui. Partidul bolșevic șikMare 
le Stalin ne conduc în mod 
sigur dealungul ei. Poporul 
sovieti< și forțele lui armați 
vor realiza cu mult succes 
toate sarcinile cx- le revin.

Sărbătoarea celei mai 
democrate prese din lume

(Umue Jia pag. I-i] 
catul să mai stăruim, ele 
fiind îndeajuns de cunoscu 
te, ne vom mulțumi numai 
să reamintim numele unor 
virtuoși a scrisului, ca de pil 
dă Zaslavski, F^arenburg, Si 
monov și alții, care au contri 
buit cu vigurosul țor talent 
la victoria popoarelor sovie 
tice ,aparținând deopotrivă 
celei mai libere și^demociati
ce prese din lume.

Cu peste treizeci de ani 
în urmă, în primul sau nu
măr „Pravda" și-a propus 
„să semene adevărul în sâ
nul muncitorilor despre pric 
tenii și dușmanii clasei mun 
citoare, să apere interesele 
clasei muncitoare", angaja
ment care în lunga, activitate 
publicistică a puternicu’iii or 
gan al celei mai avansate 
clase muncitoare, i-a acordat 
acel prestgiu neatins încă 
dc un alt ziars în oricare altă 
parte a lumii.

Și este firesc dacă ținem 
seama după expresia u

Cu toată teroarea deslănțuită împotriva 
forțelor democratice din Italia

Partidul Comunist Italian 
înregistrează o mare creștere numerică

ROMA. ( ondu> crt-a 
Partidului Comunist Italian 
primește meri u rapoarte a 
strpra < rr șnumerice a or 
gaiiizațiilor sale clin provin 
cie după alcgei tic parlairc î 
tare. ,

In ultimele zile, țl^stf -oo 
muncitori din Flore nța au. < 
rut să fie înscriși in l’arti 
dul Comunist. In toată pro 
vincia Toscana, mganani- 
zațiile Partidului Comunist 
primesc' adeziuni masive din 
partea cetăți nil°r democrați.

SENATORUL TAYLOR 
candidat la vice-preșidenția St.-Unite 

arestat de poliția americană
New-York. Poliția din 

localitatea Birmingham, (sta 
tul Alabama), a arestat'pe se 
natorul Țayloi, candidat pre
zentat la vice-Președinția St. 
Unite de către cpl de al trei 
lea partid.

Senatorul Taylor urma să 
vorbească în Ședința „Con 
greșului Tineretului Negru 
din sud", o organizație xe 
urmărește sa elimmc discri 
minările de rasă și să asigu 
re negrilor drepturi egale.

Poliția a interzis ținerea 
întrunirii dacă albii nu sunt 
separați de negri. Delegații 
au fost siliți să ridice o ba
rieră în mijlocul bisericii pen 
tiu a despărți pe albi de ne

nui bine cunoscut gazetar' so 
vietic — că spre deosebire 
de presa trusturilor din -V 
pus, controlată dc capital, 
în marea Țară a Sovietelor 
„presa este controlată de' sta 
pânul ei - poporul sovie 
tic”.

Libertatea presei în con
cepția patronilor din apus 
dc talia lui Mac Cormic-Pa- 
terson; Ilearst, sau oricare 
lord Rothermirc, Servește 
mult trâmbițata „democra - 
țic” a dolarului, a zvonuri - 
lor „.atomice" alarmiste și a 
isteriei războiului, deopotri
vă <11 campania denigrate 
ric dusă împotriva U. R- S. 
S. și a nouilori țări ale demo- 
mocrației populare.

Acestei furii neputincioa
se a mercenarilor planului 
dc înrobire a imperialiștilor 
anglo-amcricani, se opune 
sângele rece, sobrietatea, in 
sfârșit cunoștiința calmă a 
propriei forțe care respiră 
din fiecare rând al gazetari 
lor sovietici, alături de cau 

I ,’n număr din ce in t e rna 
inare din membra p.trtidnl'Jf 
democratcn-știn. ader; la 
Partidul Comunist. I 1 bat- 
dinia. la centrul miner ' j: 
bonia, pi -ti- 150 nium itort 
atl adeiat z.ib’ie .o CUa lla 
Partidul Comun t. < irgact- 
z.affn Partidului Comuni •' 
dela NeațHlîi anunțai 
numai în ultim- e trei zii,. 
.355 înini itpri -i c.-tip- .i 
cerut -a fie însoriși ci nici 
bri ai Partidului < '• 
Italian.

gri. In felul acesta și au > 
tul lontinua întrunirea, du? 
in momentul când a sosit - 
natorul Taylor, care 1( îne
cat să intre in biserică 
prin intrarea rezervați n- 
grilor țroliția l-a aresta1 pen
tru turbyrarea drdinei" 

Congresul a fost amâna 
și nu se știe dacă el va mat 
putea fi ținut la Birminghan 

Senatorul jaylo'r a fost 
pus in libertate mai târziu

| „Zori Noi” |

sticilc lor atacuri împotriva 
lacheilor imperialismului raz 
boinic, sau a falșilor demo - 
erați ascunși până și sub „ 
tanele papistașilor.

Pe drept cuvânt fericita - 
xpresie a lui Zaslavski că , 
riștii sovietici consjderă ră 
libertatea supremă a gazeta 
rului, este libertatea de a-ș 
send patria și omenirea, ■ - 
racterizează în modul cel 
mai- strălucit poziția preș- i 
sovietice în problemele in
terne și externe.

In condițiile dc astazi ale 
ascuțirii luptei între torp e 
invincibile ale democrației 
și păcii deoparte, Și cele alt 
taberii antidemocratice și irn 
pcrialistc, de cealaltă part, 
sărbătorirea piesei sov tetit e 
îmbracă un caracter festiv 
de cinstire a libertății presei 
demn reprezentată dc stegn 
rul gloriosului Partid Corrrft 
nist (b) al U. R. S- S, con 
ducător strălucit al luptei 
neobosite pentru cauza de
mocrației și a păcii.

Mihail MihuțeMu


