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Peste 100 brigăzi 
de voluntari din rân
durile studențimii vor 
pleca la muncă de vară 
pe șantierele naționale

BUCUREȘTI, i.! Ager- 
pres). La casa Studenților 
din capitală a avut țoc șe 
dmța secretarilor de n-con 
strucție din întreaga țară

Centrul Studențesc Biv ti 
rești și a luat angajamentul 
ca pentru șantierele naționa 
le să organizeze 70 de bri
găzi cu coniaftdamente, cad 
re culturale sportive și oro 
fesionale.

Centrul Cluj și-a. luat anga 
jamentul să organizeze 30 de 
brigăzi cu cadrele resjx’ctv’e 
pentru munca de vară pe 
șantierele naționale.

Centrul Timișoara va erga 
nrza pentru vara aceasta 7 
brigăzi, centrul Iași i> bri 
gâzi, centrele Brașov și Tg- 
Mureș câte o brigadă iar cen 
trele Suceava și Craiovacâte 
o < cată.

Brigăzile de studenți voi 
fi înzestrate cu cele mai 
capabile cadre și vor mun
cii < u încordare alături cie 
celelalte brigăzi, pentru a se 
realiza o cât mai trmnică fra 
ție între tinerii muncitori ță
rani și studenți.

I

Un așezământ de cultură model

Casa de Cultură „Alexandr u Sahia“
de pe lângă uzinele I. M S. Hunedoara

In drumul enianti|'drii muu ito. 
iată, in care a (ost ținuta de regi 
trecut, spre lumină și progres, 
a culturii ți ființei, au un rol de

Cele nai apropiate ți, la înde 
etc., sunt casele de culturi (clu

riinii uela mtuncre ii tarea .napo 
murilc, de jaf și exploatare din 
iii'tt'He e mun ilore (I dc >a ; ,'indirc 

mare importantă.
mâna n u norimii ii 'alin a, mina 
luirilc muncitorești).

I

I

O casă de cultură model
() casă dc cultură, care 

poate, fi data ca exemplu, e 
ste. Casa de ( uit ură „Ale - 
xa-ndru Sabia" de pe lângă 
uiznclc I. M S-, Hunedoa
ra

intr un local bine ales, C 
sa are bibliotecă^ sală dc le ■- 
tură și șah și o sală de con 
ferințe, ședințe și muzici.

biblioteca, instalată 'intr o 
sală spațioasă, este dotată 
cu câteva mii dc volume, 
«lela < arți pentru-cop i ț*âua 
la tratate teclmice, șfințiS 
ce, ctc. câre sunt frumos a- 
ranjatc in rafturile înalte ce. 
acoperă in întregime pere
ții laterali.

Sala, de lectură are in rm.i 
loc o masă mare, împrej - 
rnuită de scaune pe care un" 
mare număr ([e ziare,'revi
ste de tot felul și diferite 
broșuri, așteaptă cetitorii. 
Șahul, jocul favorit al mun
citorilor, <■ reprezentat prin 
șase mase. Nu lipsește nici 
aparatul de radio.

La fel, sala de conferințe 
și muzică este frumos aran
jată, dotată cu pian și dife-

rile instrumenta țnuznale.
Pretutindeni, domiK-jtc. < ea 

mai perfectă, curățenie, iar 
--alile sunt irutnu î ți idolii- 
te cu tablouribi conducători 
lor clasei muncitoare. Lo 
zinci bine exprimate, in - 
doamnă munci primea să-si 
insușeasi ă știinfn și culttra 
prin cetit.

lela muncă la învățătură
După orele 1 e and munCi 

torii termină programul de 
lucru. Casa de Cultură învie 
brus<. Bihliptc aiul, arc .1 
ciini mult d<- lucru. Țineri

I. BRAHEA

(Continuare iu pag. Il-a)

Răspunsul guvernului sovietic
1 I .118, <1. x .,ilh, 

fac.it o iirită 111 i-trului

>1 lononn IiistimțiuiiJur «iile miei
I riviloa e la -ii.<1;i-uțele .1 ntie 
-lu/iv ..i u an a -i n’Zolv.ir'a h r.

In ziua dv 9 \l.ii V. M. :.‘.olo- 
iov, m.iustiui a.a-c.ilur trauir al 
Uniunii Sovielin- a invitat j.e d. 
Smitii, amba a orii State or l 'nite 
la. Moscova, in conformitate u in 
atrucțiunilc guvernului -ovieli ți a 
făcut urinătoaiele dedarajii:

— Guvernul Uniunii Sovieliie a 
luat <unoștii(a dc ikilaraț.a la u 
ta dc d, Smith, ambisaJurul Sta 
telor Unite in z.ua de I Mai 
c. in legătura cu stai ca a- tuatfi 
relațiilor soiiito ameri ane.

— Guvernul sovietic x ede u

•iiiiba«auorul ite or 
dc

(di-

externe o.’' tic 
a :i.ut o 
dr-llâ taie

Uulit ia Vuto- 
V. M. Molofov 

de declai ații 
■ | ro; unund In n

-au din part', a 
jx>. ibil dl ace.fcia și 
d; i ■. atici jmbr-ado 
i niti <a Moscova, d.

U| r ad ni iun prolo-

3.

a

cu

ai

o 
viii buni dorința guventu ui Mate 
lor Unite de a Îmbunătăți aceste , e 
lății, așa cum xe arată in declara
ția menționată.

Este de acord u | opunerea d<- 
a se proceda in acest scop la dis
cutarea și reglementarea divergen
țelor ce e istă .litre noi.

— In acc-laș timp guvernul 
vielic consideră că este nete ar 
declare că nu poate fi de acord 
guvernul Statelor Unite in aceea 
Încordarea situației internaționale
fj pricinuită de politica Uniunii So
vietice in Europa răsăriteană i pri 1 
influența întărită a UniiCLii Sovie
tice acolo.

— In ce jirivește relațiile intre 
Uniunea Sovietică și ve.inii saj, 
precum și cu alte țări din Europa, 
guvernul sovietic poate constata cu 
satisfacție că aceste relații dau îm
bunătățit intr’adevăr în mod con
siderabil după război, Se știe că 
faptul aceasta și-a găjit expresia in 
incheierea unor tratate de prieler 
nic și de ajutor reriproe intre Uniu 
nea Sovietică și acele țâri, tratate, 
care sunt îndreptate exclusiv’ Îm
potriva repetării agresiunii din

Olurile noilor comitete
ale meseriașilor din județul 
Hunedoara au luat sfârsit•

In adunările care au avut loc s a insistat a- 
supra colaborării dintre asociații Și sindicate 

Intre 5 și 11 Mai a. c-, au 
avut loc i'n centrele Băița, 
Baia de Criș, Brad, Cugir,

un ciclu de conferințe pentru 
frumuseților naturii d n țara

— Conferința d lui Or. Octavian Floca
hi după amiaza zilei, de 

11 Mata, c., Oficiul Națio 
nai de Turism, locala Deva, 
a deschis in sala cinemato
grafului,, Corso ’.un ciclu de 
conferințe, cu caracter edu
cativ pt. cunoașterea frumu 
sețilpr naturii din țara noa
stră.
Conferința a fost precedată 

dc cuvântul introductiv al d 
Dr. Teodor Guțu, președin
tele activ al comitetului lo
ial O. N. T-, care arată în 
lin i generale trecutul iuris 
H»ulai românesc, sport cate 
a fost numai la îndemâna ce
lor avuți și care devine pe 
zi ce trece un bun al între 
galui popor muncitor, având

in O. N. T. o călăuză și un 
sprijin, 
dispoziția oamenilor muncii 
manuale si intelectuale in
formații complecte asupra a 
stațiunilor bafne climaterice, 
organizând totodată și ex 
i ursii turistice.

\ urmat apoi conferința 
d Dr. Octavnan. I'loca care 
după ce arată într’o largă 
și documentată expunere fr i 
musețiile și bogățiile naturii 
din Român 3 care în trecut nu au 
putut fi cunoscute de popo 
rul muncitor, desene turis 
mul ca un bun general nația 
nai, care nu este socotit mi
mat ca un simplu sport, ci 
cuprinde in sine elemente

car«.' va pune la
cu totul variate ca acțiune 
și ca dfect, având valoarea 
unei activități complexe, cu 
efecte educative, dc desvol 
tarea spiritului J - ordine și 
disciplină, a spiritului de to
vărășie și comuniune și cu a 
dânci rezonanțe culturale,, ci 
cilizatorii și pacifi c.

A urmat apoi vizionarea a 
doua filme documentare re 
prezentând unul viața schio
rilor, rar a] doilea viață pi
torească a pescarilor din re 
giunea Dunării și a datelor 
pure la dispoziție'dc O.N-T- 
cu concursul Direcției Ge
nerale a cinematografiei din 
Ministerul Informații or.

Deva, Dobra, Hațeg. Hune
doara, Ilia, Lupeni, Oră știe 
Petroșani- Păi, Sinn ria și 
Vulcan adunări generale al 
asociațiilor de meseriași, pen 
tiu alegerea nouilor co 
mitete ale acestor asociații.

In acest scop au luat parte 
la acsete adunări delegații 
Comitetului Central F.G.M. 
R. Vaida și Matias cari îm
preuna cu membrii din con
ducerea Centrului Județean: 
Mcțiu Ioan, Fiirst Simion. 
C.hila Dănilă. Afteigut’ Alex.

(Continuare la pag. 111 a),
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I aitra G-onaniei 
vreunui abat 

1 are corrlrar 
ru.ui l ate or 
Smitii »n 
>ol secret.

Țările mai 
au rost -j.time ale agresiunii ; er- 
mane, unt îndeosebi interesate «i 
in het< rea unor asemenea tratate.

—■ e -tie că Statele Unite duc o 
poltti.a de .onsoLit'ari a caia.iu 
uiior lor cu țari.e vecine, ace pil
da (jttada, Mexicul și alte ian 
an.eriiau', | olrtică perfect < plică 
bila.

Iste lot atal de r.pliabil <a 
Uniunea -oviftiiâ etice ți ea o po
litică tle consolidare a relațiunUcir 
ale >u vecinii și iu alte țări din 

I erupă. Politica de consolidare a 
rclațiundor j-rit-icneșli cu aceste ț-.ri 
europene va li continuată ți n vii- 
lor i.e l niuncj Sov.e i a. '

Transformările democratice 
mijloace de apărare împot

riva amenințării unui nou 
război

— Declarația guvernului Statelor 
Unite spune ci anarreite acțiuni de 
politică externa ale Statelor Unite 
in alte țări, care provoacă ncinolțu- 
tnirea Uniunii Sovietice, sunt cau 
/ate de influenta excesivă a Uniunii 
Sovietice asupra treburilor interne 
ale acestor tari — guvernul so
vietic nu pioate fi de acord cu a 
ceasta la *e privește ța
rile din Europa răsăriteană, despre 
care este vorba, in acest caz, se <tie 
că cupa războiu ’au petrecut ud 

I linyo- an e transformări democra
tice. Ele ermstitue mijloace ce apă
rare împotriva amenințării unul nou 
războiu ți de aceea au cr-âat condi
ții favorabile perrtru desvoltarea u- 
nor reații anii.ale cu Uniurea So
vietica și celelalte țari.

Ar fi cu desăvârșire 
atribue transformările 
care 5*311 pro.lu aci, 
Uniunii Sovietice. Ar 
se ignoreze laptul neîndodnic că 
aceste transformări sunt rezultate b 
re-ti ale victoriei forțelor demo ra- 
tice asupra nazismului și ras. ismu- 
lui ;i că ele sunt considerate de 
popoarele uin Europa răsăriteană ca 
o garanție imperioasă împotriva a- 
menințării unui nou războiu. Ip 
ceasta lumină pro.-.ovarea comuniș
tilor Ia jo turre de condu ere e_te 
absolut lirea că, deoarece popoarele 
clin aceste țări consideră pe comu
niști ca cei mai consecvenți luptă
tori împotriva unui nou răstoi. Ni
meni nu are dreptul de a pene la 
îndoială faptul că Îndeplinirea lefor- 
melor democratice este o . . estiune 
internă a fiecării Stat.

Cu toate acestea din dec'arația de 
mai sus a State or Unite leiese lim
pede că guvernul S ate or Un te are

hU- menjiunafc tare

greșit să e 
democratice* 
jntervenției- 
insenn.i sa

(Continuare in pag. IV a)

Alte transporturi de materii prime
sosite din U. R. S.*

Oficiul industrial al fieru
lui a lost informat ca în ziua 
de 7 Mat a. c., a sosit în U. 
R. S. S. pun punctul vamal 
Iași o cantitate de o2o,i to 
ne cocs metal ung c, ș.,,5. tont, 
cărămizi silica și 18 tone 
cărămizi magnezită.

Prin punctul vamal Ga'ațj 
au sosii 400 tone fontă oțe-

S. și Cehoslovacia
Iar,- , i" 5 tone fontă turnă- 
orie 1 țț tone zagele. în va. 
iul acordului în vigoare m 
r. R. s. s-

In aceiași zi a sosit prin 
punctul HaJmci 1x757 tune 
cocs metalurgic dm Ceho
slovacia iar la Hunedoara 
15.425 tone cocs tut din Ce 
hoslovacia-

z.ua


2 ZOf NOI

Comemorări:
Douăzeci și opt de ; ni deia moartea lui

Gonst. Qnbrogeanu-Dherza
Ce să cttim:

Lenin despre literatură
Editura P. M. R. 1948

La 6 Mai iq2o. se stinge i 
din viață la fim urești, du
pă șasez.ici de uni de viața 
zbu< mmată și d<- neobosită 
strădanie i.n'ru propagarea 
ideilor r<-\ oluțicmare, <’o;i 
'tantin Dobrogeanu Chcrea.

Viața lui a fost o Iuțită ( on 
tinu.i i ti Împrejurările titre 
g<. |>< de o parte, și tai no 
i:amarați și |x-ri< i loși ad 
veiiari, pt d e alta- Pentru a 
ieȘ) biruitor dm luate fui tu 
nilc,. liberei a depus îbsă 
mărturia rara a unui carat 
ter dârz și seninătatea unei 
minți care nu a fost afecta 
ta niciodată de suicrințele 
personale, dar a fost preot u 
pată in schimb intotdeauua 
de dorința sincera a micșora 
rii suferințelor celor mulți.

Ceeace caracterizează î;-, 
primul rând piiii-rinca sa 
personalitate, .este spair.il 
unei iie-t..i-. Iile protestări |a 
ță do ordini a >-<-acțion’ir' î , 
>iat; alătur’ dm simpatia Iar 
ga față de oarnem, falii d 
conținutul și perspectiv 1 
vieții lor.

Combativitatea lui [_)obr<> 
geanu Cheica ,.,-,te prezen
tă și în o]», i'a lui de critic i li 
tcr.iia ■ Iar aceasta prm fap
tul <â„ pentru a explica fe 
nomenele culturale face a 
pcl la metoda materialismu
lui .istoric în legătură cu nto 
montul istoric și social, ■■- 
ste prima operă de criti ă 
literară știiuțilica in Româ
nia . Adâncind perspectiv a 
legaturilor dintre opera de 
cultura .și fenomenul social: 
— văzute cu certitudine, dar 
nedefinite în profunzime di i 
cati/a < ondițmnilor epociiț

v de un Bălcescu sau Kogal- 
niccanu și înarmai ci; ap.; 
râtul științific al materialis
mului dialectic,, el a ev'idcn 
țiat aceste legături și sub 
aspectul raporturilor dintre

O frumoasă realizare
Prin grija sprijinul și stuî 

daniile organizațiilor polila c 
și cele d< inassâ a autori 
taților locale activitate ar
tisticul ulturală a orașului no 
stru este in plină ascensiune.

1 n aspect semnificativ al 
acestei rodnice, activități, îl 
constitue înființarea filarmo 
nicei din orașul nostru din 
inițiativa secției Culturale a 
P. M. R„ cu concursul larg 
al Consiliului Sindical [ud. 
și Primăriei. Orchesta este 
o inmănunchere a tuturor e 
lementelor talentate tn mu
zica instrumentală, cuprin 
zând muncitori, funcționari 
intelectuali, elevi, profesio
niști și diletanți, o bună par 
te din orchestranți făcând 
parte din populația conlocui

opera de cultlllâ i țupt.i 
sociala ?i economica. 1 •
rea a înlătur,ît astfel izola 
rea stabilita până la <1 inSn, 
în junii ojx-rei de aria., a ia; 
primat certitudine^ ca ea 
ste rezultanta unui pro o-, j 
cărui origine se găsește în 
viața socială și a văzut ro'ui 
ei coi irșitor în viața oame 
nilor și în evoluția '.ocietăți: 
și transformarea ei.

Fără a ti f icul tot ceeace 
se putea face. Dobrogi-anu 
atv rea a realizat totuși pe 

tril epoca sa,, lucruri esen
țiale. Datorita operei lui. ply- 
sală pe terenul s’gur al știrii 
ței cari' face din oriiica lin- 
rară o umilita de d vi(Ti,.i 
mfmt și im instrument de țm 
praștii re și îndrumare a cui 
turii in masselc largi ne- 
pregătite nenv crtizate 
.d< poporului, pi.tein adâ mi 
astăzi cu jx-rspe.tive uni 
vaste și < u o mai profunda 
eficiență,, problemele .criticii 
științifice și obiective.

Un așezământ de cultură model
Hnn*re <tlu pi)|. In 

și bali'âni, muncitori și in
gineri, aduc cărțile cetite pen 
tru țireschimbare. Xu lip - 
sesc nici c ctitorii mici. Suu’- 
copiii muncitorilor din uzi
ne,- iar bibliotecara 
satisface cn multă bună voi- .• 
ță cererile lor de multe 
ori pretențioase.

I.a fel și sala de țectură 
ești- acum plina. In jur1.’! 
mesei mari, muncitorii d'- 
toate vârstele sunt apri.fo.i 
dați in cetit. Cei mai mulrt 
citesc rc.vist u-ehnice, sriin 
țifice și medicale. Mamele du 
șah, sunt deasemenea ocu
pate.

toare a orașului nostru.
Prin repertoriul său bine 

selecționat, încadrat cu o 
tematică muzicală jpiogic i- 
stă cât și prin interpretau 1 
satisfăcătoare filar
monica orașului nostru a 
cules dela prima sa' repre
zentație, admirația și apre
cierea unanimă a spectato
rilor deveni.

*
Concomitent cu înființarea 

și acțiunea pentru ridicarea 
nivelului technic și artistic 
al filarmonicei, funcționează 
și orchestra de balalaici, me 
nită să întregească pe de
plin activitatea muzicală a fi

larmonicei.

( i ujegerii tir texte i uti-
I coji D.itiiUitîi „Lenin despic i

Iu aiura impune in prirr.iil i .'inl > 
analiza cesvohal.i a 1 rcrui/e.or te - 

i rutice ce ralau/csc concepția leni 
( nbrtii a lift i iliirii, premi/c rare în

seamnă o desvoltare J o lid.ii’f 
fie trepte superioare a | i n i iii i e 
filoso.ia culturii 1 |ite aturii ii; rin 

’ se în textele lui Âlarx i En^vls. 
(Marx i l.ngels au cunsidriat life- 

tura t a tm fvno ncn siu ladrudural, 
ca o manifestare u cologică crâns 
legata de interesele clasei sociale 
care fecundează acest fenomen.

împrejurările istorice in care Le- 
| nh] a scris ihiimlul dc j»r ,/k a 

nizația n parrid -i uieiahua de 
partid” ie lan au mubili/ana ite 
raiuiii 1 folo irea vi ca arma du 
lupta a piuiclariatu u , uifapluind 
astlcl in i ia lica cucute .1 irx ri 
linge.s nruiigu'ascrâ în a'.r.ra ii ico- 
retke, reali/and deliberat -i con 
știent legarea Iile-a1 urii și presei t c 
interesele ?i Iu ta proivt .rialului, 
traducând astfel in pra li a litera 
ra principiul li.crulu'ii de j rid j e 
care Ala 1 nge|s îl lo iuta era 
pe b.i/a vx| -. i'.enței epo vi lnr și 
din care Lcni i U.ea in 1905 o ar .«a 
pcntiu cu-LDina viito u ni.

■ 1 ituralura • re a nu 1 e miau
; sa (levint colecții hibri iu, 1 ni inari 
| netircșt i în tare se im.riuișau rămă

șițele irv. uiti'in cu uleia/uiui - iii!

In -,ala de conlcrinți, in 
zile stabilite, au )o< regulat 
conferințe, desțirc probam.- 
le, mencitorerti, culturale, 
doctrinare, technico-științifi- 
i:e, etc. Jot aici, in fiecare 
săptămână echipe muncito 
rești dau festivaluri- și <eză- 
tori artistice, pe care nmn 
citorii le frec- -jitează cu tți;i 
goste și regularitate.

Prin muncă și învățătură 
spre o vieată nouă

Astlel, muncitorii I. M. s. 
Hunedoara, paralel eu intim 
sa lor activitate in câmpul 
muncii, undo se străduțe-» 
să dea țarii cat mai nmlt 
fier, cât mai multe produse; i 
grăbindu i rc tceroa e» ono- > 
inică d uCpi intensă înmiea 
de însușire a rulturei mim 
eitorești, a technicei. a ști.n 
ței. Cu multă dragoste, ei in 
chină timpul liber studiuini 
cărților folositoare, pentruca 
ci știu că numai prin cetit, 
prin ridicarea necontenita a 
nivelului de cunoștințe teo
retice. pe care împlelmdu- 
le cu cele . practice, vor 
putea înlătură mai ușor greu 
tățile în câmpul muncii, vo-- 
putea merge cu pași mari 
spre Lmrirea unei \ ieti nou’., 
într’o țară nouă.

I BRANEA.

Vizita d lui profesor Vasiliev 
decanul Facultății de Drept din Sofia la București

BUCUREȘTI. i2 Vger- 
pres). bi cadrul asociației Ro 
mâno-Bulgară (A. R. B. U. 
L.) eri la orele 16 d- prot. 

Vasilev decanul Facultății de 

<le. puitid, ,.deschis, ciuslit, drept 
și ion e in’.”. „Aceasta va 0 o li' 
(eratuia liberii. | entru că nu lăco- 
mui ți carierismul, ci ideea soclu 
lisnailui ți >i.ii| -itij jientru cei ie 
muncesc vor fu e să :>e inroteze in 
r.indiirile ei m>i i noi forțe. A 
ceas! i \ a li o lucraturi Iii era, pen- 
Iruca ui nu ia e .i unei eroine 
•lupra- aluli-, nu < i-loi zece mii din 
patina de -u, oue c plictisesc ți 
șuiera dc obeâiaie, ii milioanelor 
■,;i ze.ilor dc milioane e muncitori, 
i '.r<- alc.ituesc iloaica ț uii, forța 
ci, i,corul ii”, . i.i . min, pre.i 
zând raia.Iedului e nouii liuraturii.

sa i Iau.fiii mun a 1 te a a, .1 i so 
liuarize/i <i o; mii' i linuni’c e cu 
iiHi-rese|c c.e i!a».i a e pu Claria- 
tlilui, iii.-camna sa lupți împilri.a 
iiiuiiidualisn urni . i iinie is. lupii li
terar, iinpotrita ,)mor;<'. n. <J< r bur
gheze”, a acelui pirit echivoc t 
inegal de comoditate a au ă <.,s-rii- 
torul mai serie din . .ind in land, 
clliiorul mai cile,li din < ,nJ ia 
nind”).

I It'-ralura j rc a 1 hiiiali â 
ilevina o arma ai -.-lujba 'nlere-e 
I r ».e el, » a’,- o.e.arl dubli, c.V 
l.llizii i iii.amare ru.li ma -ce 
ce se- c<riau oileil.au-, mijloaee d.- 
răspândire a ideilor -i opurilor 
Itnne; îi:i;iotri'.a taiismu.ui, api 
lismultii :-i c-.ploata-ii de oii.e e.

I.iteraiura ele j arii 1 e o iii-, ra- 
lura 1,1.c i pentru ă ca i i proclamă 
in mod deschis si eou-ci-mt -.o ida 
ritatca u lupta clasei miin.rluaie t 
nu du.e o liq .ă au. a, .atjrnica, i.n- 
I otri-.a |O orulu, in-t/ăinându se de 
realitate i . tilun.lăncii se jn 
via ignoranței i I i li. i Juii muiuii, 
așa cum proceika a lueratura bor 
gheza, Prunifiul marvist .a iibcr 
talea iri^amna cii..o;oterca deplin 
a necesităților și a legi’or inevo.a- 
hilc ale naturii si i toriei • te apli 
cat cu deplină consecvența de Le 
mii. 1 enin opiate „literaturii iațir- 
nie-libere, în realitate legată de iu.r- 
gnezlc-, o literatura intr'adevar ii 
beia legata in mod Ies his de pio- 
letariat’’ <p. 11).

f)ar Lenin care afirma despre li 
losolia burgheză modernă că ,,este 

iot atăl de pătrunsa de spiritul de 
partid ca si cea de acum doua 
mii de .-mi”, aplică principiul lite
raturii de partid >i literaturii ire- 
cuiului, iar culegerea de te te din 
,,1-etiin despre literatură” oiera u 
strălucita analiză patinica la o- 
biect a operei lui Tolstoi.

Școli de
Zili le trecute ui luat sfâr 

șit cuisurile școlilor dt al
fabetizare din ora-șul noștri;.

Cil acest prilej att fost tre
cute în revista realizările o’> 
ținute de cele 5 școli, cate ati 
funcționat cu un număr de 
95 analfabeți dintre c. . u 
promovat 54 dlevi.

Au fost Evidențiata c i a 
oe analfabeți a R< g. 3 Li.m 
smisiuni. — Deva și a '\.nl 
tenciarului, care au du el

Drept din Sofia, a io t pri 
mit în vizită oficiala de < u;i 
siliul profesional al Făcui 
tații de Drept din București.

I biii mala ca ■ a iui lo'-t >1 
<■ fi i iip.ul rc.olu‘n-1 ' ;; ne U >4ir 
gi ‘ 'v f al coji 'iu i c.ui ■ a
din 1 Mji dur d n.n nu ut.

din !l»G a ei- âraia . c :'c
inocrmi. n.

In ujo/ițiL «u tr.ii a l-ur h zi 
critica itniuLia i mMru 
tui dc prci î/ic a! ij.i ilu.ui c j>. r 
tid, toate .i ■ intj - iu!c cc c , 
cruci^eazâ >u op a <ui j □ * i, i 
pezind conți . iu ilic -i dcnio.. aj» 

cu o ciaritali ; <o r < .tkei pro 
leiarcf ameste. ui t.c p.o<rr « t 
reacționarism su.hi c u niibina -u 
tobiuLaiusm.

Folstoi n’a aJtn d au/c< ■ i
care începea in L’u ia. /a iu n 
sâ pre\ada mijloacele .v I ii dm i 
pas și a alunecat iu pro ■> □ j r 4 
unui umanism neutiu, a e._mt 
iwsfolul „non violențe-’ urci 1 
gii noitij , ,p uri ficat e”.

In capitolul despre ,, uț
\ eridiutâții în literatura . î . 
I enin aplică principiul literaturii 
partid la ioirndc spejfi. e .le tic 
laturii, demonstrând în prt . , . ii 
tcureiLe legătură «‘intre gânaire f 
fjinc/ir >i schițând o inirca b 
tutihj a literaturii partfduîui . i-< 
leturiatijlui.

Ins .ir-it in capitolul „desj r< iuL 
tura ><• >a istă și moștenirea cu u 
raLa’’, Lenin dcsvolta o int.ea;ă 
concepție a culturii proletare, di 
fu: n.. spiii.ul unei culturi noi k 
pata ce a-_f lui iile ; i dc lupta ua- 

;eni|or mun li. Cufrura proletara 
irebuir ?a se oe-rvolte mai departe, 
n r un p i t [ riuiptal, toate cBo-- 

riiik ji.Tiței, artei și cunoașterea 
umatiu. a a uim r<*atc cuceririk 
tehni<-e ale < a pita lis-țiului au fo4 
asimilate cu sodutatua Mxâaidă, ta 
auel.ivi mod întregul tezaur de cu- 
notin.e j c care le a .i .; at omenirea 
trebuie pjs la trmuJa nouei tul 
turi lOTittnisic, intr'un spirit dc 
critică obiectiva, principiali.

I ruinul .iteiar lO-Tiân s< »e caseș 
tu astăzi intiJo [ e.-juaJa uc a 'tare; 
tilosoiia nhurii a,tea|rtă o la . unrtî 
concreta a noului ca ini in peri 
metrul lă.uia s. i desfășoare . ti- 
vita tea . toate a e le'întrebări, pa- 
riția culegerii „Lenin despre b e 
ratnră” Je u>!uț anea/a iu a ea ti n 
pezime pe care o soliditatea 
concepției materialist dia'.ucricc iu u 
ror problemelor ri lili u[tatilcr 
tare i le pune rcal.iatea.

analfabeți
mai mare număr Je <-levi, 
promovați pe baza unei t - 
mciniee și suficiente prega 
tiri, didactice.

■

Echipele culturale
T°' din acțiunea pentru 

cui. ;:nl:z:ri(-a in xs; .or. iac«- 
jKiiic activitatea ntăruUu*ir.i 
a e. h.ipe.oi- culturale a A 
ror număr și ;lpnrt artbti' 
> jitx s’a mărit .înreciab.l 
in ultima I una.

In lumi -Aprilie ec!e i 
ei'liipv culuntde de care la 
prezeni dispune județul no 
^li u. ; a dat ci a. 2o<j de rg- 
prezentații ar-.i'.ti o cuh rrala 
la <are au participat rnii de 
>peciamri i.cru.ați din râ.i 
durile muncâoi ik>r și țărani
lor.

}

spair.il
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< Alegerea noului comitet al Sin
dicatului Funcționarilor Particulari

UN NOU SPIRIT

In ' .uliul unei ședințe g< 
«crah .i Sindicalului 1 mi< 
țiobai ilor p;il’ti( ul.ii ’i din 1 )e 
vj, au lo.-A aleși noi nuni 
brii in ( omite iul de condu 
ere. după cum urmează:

I ama> losif, președinte 
Dragoi ,\na, ,v i( epreși'dinto 
•i r< sponsabil provizoriu la 
fidtJ'ațic și ( 'ulturu, l-'eier 
lo.m. societar, 'țodorița f. 
nil l ristovii i Aurel, lan u 

Alegerile nouilor comi
tete ale meseriașilor 

din județul Hunedoara au luat sfârșit
și Sehulfer Mărim, au parii 

1p.1t la adunările generale, 
lând lămuriri șl îndrumări, 
n legătură ui toate proble 
mele e;ui frământau pe cei 
peste 1.400 meseriași din ju
deț. încadrați in Asociații.

fu aceste adunări s'a e 
xpli-a'e importanța pe care 
o au meseriașii in reeoiislruj 
ția tarii, au fost scoase in c- 
vidențâ înlesnirile și' înțelege 
r<-, cu cari' doleanțele lor 
simt primite și’ satisfăcute de 
guvern, relev âpdu-se în sp 
cial încrederea pe viitor a 
meseriașilor iu planul gene
rai’ ,1c refacere a țării.

I_a alegeica nouilor corni 
leu . s'a avut 111 vedere în 
primul rând, promovarea cje 
montelor tinere, care s’au 
dovedit a fi mai energice 
dinamice șt cu mai multa 
putere de munca, jientru ca 
ne vi tor, activitatea asociații 
lor i participarea meseriași
lor m viața publică, să devie

/

>

Publicațiune
Finna Succesorii Biebcr 

lacoli din lă-troșeni,' anun
ță»: că i au fost repartizate 
de către Societatea Corner 
mala de Stat pentru distri
buire armatoarele mărfuri ra 
rionate:

185 metri Stofa rochiță 
dame:

2.000 metri Zefir;
500 duzini Ațăfde cusut ;
3<x> metri
300 metri

I >ărbatesc:
500 

nii;
300
300

Imprimat;
2oo metri

14 cm.. ■
2oo metri 

că;
ioo metri Mătase Cămăși 

bărbătesc;
100
140
100

tești.

Serge dame:
Stofă Costum

I 
i 
I

Crepdechine ț.metri

Crepdechine laonc; 
metri Mătase \gmta

t
Serge bărbătesc

Căptușală mâne

Duzini
Duzini
Duzini

ciorapi copii; 
ciorapi dame; 
ciorapi bărba

Mari cantități de lână și pie
lărie au sosit din Argentina

Reprezentații Oficiului Iii 
dustrial al Lânii și Oficiului 
Industrial al pielăriei s’au 

c..

cât inai vj<- pentru întărirea 
democrației noastre popula 
ie.

Deasemcnca s'a insistat și 
asupra colaborării dintre aso 
ciații și sindicate.

Duminică 16 Mai a.
se v a ține la Deva oconferința 
pe județ, in vederea constitui 
rii comitetului de conduceri- 
a Centrului Județean, pre 
cum și a desemnării delega 
ților la Congresul* 1 general < a 
re se va ține la 1 și 2 iunie 
la București. i

BUCUREȘTI, i2 (Ager 
preș. Eri după amiază la o
rele- 17,30. a sosit pe acrei 
dromul Băneasa venind dm 
Praga delegația Guverna 
mentala Cehoslovacă, caic 
va lua parte la deschiderea 
ce arc loc azi a expoziției 
,.Cehoslovacia nouă recon - 
struește” organizata de' A. R 
C.E- S. în colaborare cu Mi 
nisterul Informațiilor al Re
publicii Cehoslovace.

Delegația este alcătuita 
din: Alexc Cepika/ Ministrul

Justificarea cheltuelilor 
de deplasare făcute de 
salariatii întreprinderilor

Comisiunea centrală fisc.i 
lă din Ministerul de Finanțe 
a dat o decizie prin care 
se precizează actele1 necesare 
pentru justificarea .cheltue.lî- 
lor pe care le fac salariatii 
întreprinderilor particulare 
in deplasările pentru inte - 
res de serviciu:

Ele sunt următoarele: 
Delegația societății 
de deplasare).
Raportul de inspecție 
de deplasare (raportul

or-ți)
din

b) 
sau

Fooi ball

Baia de Criș—Vața 2-1 (2-1)
In ziua de 9 Mai a avut 

loc la Baia de Criș, matchul 
amical de foot-ball, dintre e 
chipele Vaței și Băii de 
Criș.

După un joc frumos, local 
nicii au câștigat cu scorul 
,'de 2 — 1 prin goalurile mar

La Franța

Reprezentativa R. P. R. a obținut 6 victorie 
strălucită asupra Austriei

derației sportive muncito - 
rești din Franța (F. S. G. T-) 
au obținut eri o nouă strălu
cită victorie învingând la 
foot-ball reprezentativa Au 
striei cu 7 — o (3 — o).

BUCUREȘTI, i2 (Ager 
preș). Reprezentativa munci- 
torească a Republicii Popu
lare Române care participă 
la serbările jubiliare ale Fc-

Ca un rezultat Îmbucură
tor al spiritului de cinste 
corectitudine, colaborare și
< reerii unui raport de largă 
înțelegere intre a paratul fii
< al și massa contribuabili 
lor, introdus dela venirea to 

deplasat la Constanța unde a 
început recepționa re. t tran
sportului d<' lâna și pielărie 
din Argentina.

V asul I1 leitei o” a iul rai 
in țxirtul Constanța in cursul 
zilei de Sâmbăta a adus i 
milion 500.000 ,kg. lâna ne
spălată și 500.000 kg. lâ a 
spălată.

Deasemcnca <u acelaș \as 
au sosit 500.000 kg. pici 
sjieciale și diferite cantități 
de tanaiite și alte produse.

Materiile prime sosite vor 
fi repartizate imediat fabri 
cilor prelucrătoare, astfel 
ele sii între imediat în pro 
ducție.

Depășirea programului de foraj 
la producția de

BUCUREȘTI. 12 Ager
preș). Datorită eforturilor

de activitate);
ci Dovada transportului;
d) In ce privește suma 

cheltuita in deplasare în Ma 
ra localității de reședință, 
dacă se prezintă actele de 
mai sus, se poate recunoaște 
ca fijnd necesară îndeplinirii 
serviciului și deci justifica 
tă, o indemnizație zilnică, e 
gala cu salariul pe o zi. in
clusiv accesoriile permaiien 
te ale funcționarului care se 
deplasează.

cate de Mice VioreT și Co
sea. Dela învinși a marcat 
Bolia.

Dc remarcat este faptul că 
în echipa Vaței, din cei 11 
jucători, 9 a'u fost plugari, 
ceeace denota, că încuraja 
rea Organizației Sportului 
Popular, a pătyumț și la sate. 

I
I
I 
I

târâșului Vasil< Luca Ia 
conducerea Ministerului de 
Finanțe, mersul încasâriloi 
în domeniul impozitelor fi-, 
cale s’a îmbunătățit simți 
tor.

Astfel plasa Baia de tj. ra 
la incheerea anului finali 
ciari947, s’a obținut din du
bitul de 3.808.5-35 lei, prm 
încasări de impozite directe 
suma de 3.996.512 lei, ațin 
gându-sc o cotă (le 105 li 
sută, în general și 115 li 
suta la impozitele agricoli

De remarcat este faptu’ ca 
plugărimca este cea. mai con 
ștnncioasa în a și plăti im
pozitele.

Realizarea acestui exce 
dent, se datorește sârguin 
ței și tactului aplicat de tov 
Bucur Dumitru perceptorul 

Pe luna Aprilie
programul producției de cauciuc 
a fost depășit cu I3°|o

BUCUREȘTI, 12 (Age'
preș). Muncitorii și tehnica-

urma, niăși în 
de guvern |,lo

muncitorilor 
surilor luate 
ducția de petrol este în con
tinua creștere. Programul 
de foraj pe Aprilie a fost 
depășit cu 23 la suta.

Sosirea în (ară 
a delegației cehoslovace care va 
participa la deschiderea expoziției 
„Cehoslovacia nouă reconstruește“

Plata pensiilor la domi
ciliul prin Oficiile Poștale 
Pensionarii trebue să complecteze formularele 
tip care se găsesc la Adm. Fin. și la Percepții 
u» «as

in vederea plății pensiilor 
la domiciliu prin Oficiile Po 
ștale, țjensionam plătiți d" 
Casa Generală de Pensii, 
vor complecta, cu ocazia in 
casării, pensiei pe luna Mai

în a< ți un ca de

tot. Bucur, a 
și susținuta de 
colaborare, for

plasei, < are a lost < lasifi- 
< at primul pe județ, pentru 
promptitudinea și coroctitu 
(linca depusă 
înv jsan.

Activitatea 
lost întregită 
echipa sa de 
mată din Balița Victor, Du 
1.1a Octavian și iJbăruț Ho
rii.

Noul spirit care calau 
zește în prezent organele fis 
calc în fixarea jmpucenlor 
pe exercițiul' anului curent 
va întări șt rnai mult cola
borarea dintre aparatul fis 
ia) și contribuabili cremd 
o noua ronșriință a obliga 
liiloi cetățenești față de or
ganele d< Stat, precum și 
a organelor de Stat față de 
inassele largi populare

11 iha i Popovid, ccirMp.

nii din industria cauciucului 
■iu depășit programele de 
producție pe luna Aprilie a. 
c.. Astfel, s’au fabricați 10,14 
tone anveloțx și camere de 
anvelope, față de 100 tnne 
programate, realizându se 
1 m la suta, producția de an
velope și < am ere de bicic
lete s'a ridicat la 9,48 tone 
față de 8,33, tonc programate 
realizându-se 113,6 la sută.

Pentru diferite articole de 
cauciuc s’au prevăzut 40 to
ne și s’au realizat 44.3 tone 
deci 113,3 1» suta-

Justiției, dr. Adolf Kesnaais 
ier secretarul general al Mi
nisterului Informațiilor, la- 
roslav Jmdla consilierul de
legației, Lubomir Linhart» di 
rectorul general al filmului 
cehoslovac și Zbenek Krușa 
primul redactor al agenției 
C P. K A. împreună cu de 
legații a sosit și d. George 
Ivașcu directorul presei in 
Ministerul Informărilor și d 
Kudernak consilier [a araba 
sada cehoslovacă. |

a. c., declarația de domi
ciliu pe formularul tip ce ,e 
găsește la ghișeele plătit na 
re dela Administrațiile. Fi
nanciare și Percepțiile Fis
cale. f â
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VENIHENTELE ZILEI
Schimb de declarații între guvernele

Uniunii Sovietice și ale Statelor Unite 
asupra relațiilor sovieto-americane

Urmare din pațina l-a
un alt punct de vedere și admite 
iHm partea lui inteneiția 111 t.eLiU- 
rilv mume ale a,tor țjri, cere nu 
poate 
r ioane
tic.

să nu prwoa e obieețiuni 
din partea guvernului șovie-

nu
de 
al

— Evenimentele din jUreua 
>unt in;ura pilde a intervenției 
acest fel în treburile interne ale 
tor State.

— Guvernul Statelor Unite inai 
e'-pli. a actuala stare rn ati .făcătoat 
re a u laponilor sovieto am ri ane 
p.'.n a tluuinea „urc- nului -otieiic' 
lață - e a a ^i.ul , logranf de re- 
consiru-.-ție <u:cu e ină. - u toate a- 
cestec., c.-te absolut ar ă dacă 
cliestiur, a iccon t:u ției e.o.ionice 
a tariior cui opune uu ar ti fost ra
tată în felul a .optat de a el pro
gram, ci pe baza mdițiilor ji mâ
lc de colaboiare economică nte,- 
naț.ona ă, î i cadrul Organizației Sa 
nuni or Unite 1 u respe .ui me
nit creaturilor națio ale i uvera 
nității statelor, nu ar fi exi lat ici 
un motiv pentru .itiiUuinea ne ;ati 
va din partea Uniunii So\i ice 
lață de progra nul de , econstru.ție 
europeana. Aceasta cu atât mai 
mult, cu cât Uniunea Sovietică, ca 
una din statele care a su.erit cel 
■nai mult economicește în timpul 
războiului, este interesată în gradul 
cel mai înalt la desvoltarea coope
rării economice de după războiu.

— In acelas timp guvernul -o 
vietic consideră necesar să declare 
că actuala stare nesatisiăcătoare a 
relațiilor sovieto-americane, precum 
și încordarea situației internaționale, 
reprezintă rezultatul po.ilL.ei guver
nului S.ate or Unite din ultima pe
rioadă.

Ceeace contrlbue la cremrea acea 
tei încordări este în primul rând a. 
uunea guvernu.ui State or Unite, c» 
de ex.: desvoltarea continuă de ba. 
ze militare uavaie 4 aeriene în toate 
părțile giofcu.U:, inclusiv teritoriile 
mveunaie cu Uniunea Sorietică, Zi 
urap ce presa și nume.o,i repre
zentanți oficiali ai Statelor Unile 
deTara deschis că aceste bale unt 
Mabibte in opul de a in e ui t 
iiiimea So.ii-bi..'i. ,

- Aiăsur .le de îelul a e^.a nu pol 
fi expj cate prin nevoiie ue auto- 
apara t, lieasemeni, este imposibil, 
sa se treacă cu vederea că „ac
tuala situație internațională este ii.- 
vemnată de tot felul de amenințări' 
mdrep ate împotriva Uniunii Sovie

tice și pornită din cercuri bine de
terminate m strânse legături cu gu 
veruul Statelor Unite’’.

Uniunea Sovietică 
politică da pace, 
Apus se ncheie

militare cu caracter agresiv
— Spre deosebire de toate aces

tea, guvernul sovietic duce o con-

duce o 
ia în 
a ianța

secvență politii a de pace fața de 
Statele Unite și de c> elallj Slate, 
El fiu stabilește baze militare in 
alte țari și nu iccurge la nicio 
amenințare fața de n imeiii.

Alianța militară a țâriiloi apu
sene din care fac parte: Anglia, 
Franța, Belgia, Olaan La ți Luxem
burgul, a fost încheiată recent.

Ducă tratatele de asistență mu 
tuală înche.ate de Uniunea Sovie
tica cu țările din Răsăritul Euro 
pci, ca și cu Anglia i Franța, au 
de scop prevenirea anei noui agre
siuni clin partea Germaniei și nu 
sunt îndreptate împotriva uiciunui 
stat aliat, alianță mi,ilara a celor 
inci puteri ajrusene, creiată acum,, 

nu implică numai Germania, ci 
poate fi îndreptată — după cum 
reiese din tratat — in aceiaș măsură 
șl împotriva statelor care au fost a 
liate în al doilea război mondial.

întreaga presă britanica, franceză 
și americană spune deschis că a. 
ceasta alianță este îndreptată îm
potriva Uniunii Sovietice. Nu poate 
fi trecut cu vederea faptul că for
marea menționatei alianțe militare, 
a devenit posibilă numai prin in.u- 
rajarea dată de guvernul Statelor 
Unite. Este clar că tratatul militar 
a celor cinci Slate apusene nu poa 
te fi considerat în niciun fel ca un 
tratat de autoapărare.

— Caracterul neprietenesc al po
liticei guvernului! State.or Unite 
față de Uniunea Sovietică se vă
dește și în comerțul sovieto-ame-* 
rican. Prin tratatul de comerț în
cheiat între cele două state ala 
noastre guvernul Statelor Unile es
te obligat să nu aplice ta expor
tul de mărfuri din Statele Unite in 
Uniunea Sovietică nicio dispoziției 
sau formalitate mai îngreunătoare 
decât cele aplicate față de o alta 
țară. Caracterul n< rieteneAj 
al politicei guvcmu.ui Statelor Uni
te nesocoteTte obligațiunea S.ațelor 
Unite și contrazice to al acorda: . 
comercial sovieto ■ american statei,-; 
lind o discriminare față de Uniu
nea Sovietică, — cu toate că Uniu
nea Sovietică î;i îndeplinește cu 
bună cuvință obligațiunile luate 
prin acest acord. Rezultatul este că 
exportul de mărfuri amercane ui 
Un.unea Sovietică esțe subminat, de
și Uniunea Sovieti.ă a dat avan
suri asupra prețului acestor măr
furi sau chiar a plătit prețul fixat 
pentru ele.

Faptul acesta [.ricinuește pagube 
și firmelor americane interesate.

— Este abșolut evident că a- 
ceastă situație nu poate ii tolerata.

— Guvernul Statelor Un te de 
clară acum că S.atele Unite t u nu
tresc nicio intenție dujmănoasă sau 
agresivă față de Uniunea Sovieti ă 
și-și exprimă speranța că va ti po
sibil să se găsească o cale pentru

stabilirea unor relații hune i 
IcjHv între ct'e doua țâri «a e 
tre, cu u de t ndcrc radicală 
cordării internaționale, declarându-
se tfata .sa euntribuc ta o aseaic 
nea stabilizare a sifua iei mun JiaJe
care 
de

mțe
nost-
.1 in-

sa turvspiinua și i rv « ruselor 
secuntale ale poporului sovieticj

Guvernul sovietice pentru 
conso ii area păcii 
gen 1 rale

Guvernul lovietic nu poate 
decât s.î salute' aceasta declarație 
a guvernului Statelor Unite, răci 
— după mai se știe — a du-- in. 

.totdeauna o politică de pace și co
laborare față de Statele Unite, iar 
această politică a primit întotdea
una aprobarea și spr jinul unanirrt 
al popoarelor Uniunii Sovieti e.

— Guvernul Uniunii Sovie ice de- 
clară că are de gând să continue a- 
ceastă politica i în viitor cu o con
secvență desăvârșită.

— Guvernul sovietic exprimă și 
el speranța ca va fl posibil să se 
găsească mijloace pentru e întina
rea divergențelor existente și pen-» 
tru stabilirea bunelor rela.iuni tri 
tre țările noastre care să fie con
forme cu inie sele popoare'or noas
tre si c u ,auza consolidării năcii! 
generale. I

15. Sm'lth a asigurat pe ministrul 
de exte ne al Uniun i Sovieti e V. 
M. Molotov. că va comunica guver
nului Statelor Unite declarația gu 
vernului Uniunii Sovietice.

ICitiți

i

| Bulsdn extern
NEAPOLE, i2. O dele 

gație a Frontului Democ
rat Popular din Italia, a ve
nit în întâmpinarea grupu
lui de muncitori și marinari 
greci care la intervenția Fe
derației Sindicale Mond.a e 
și a Frontului Democrat 
Popular din Italia au fost re 
ținuți la Neapole, împiedicân

du-se astfel extrădarea lor 
în mâinile călăilor monarpo 
fasciști dela Atena.

Muncitorii și marinarii 
greci au declarat că nu do 
resc să se întoarcă în Gre 
cia ci vor cere autorizația 5ă 
treacă prin Italia si de a a- 
junge la frontiera unei țări 
unde să poată munci liberi.

americane
<.<>niir,n]<- d< i.,:e .jiioir., 
ța dintre r»pi.y.eiii-uiți; ! n 
d>< ,it< lor i» ro>., ! x)'-'-1
»at'irij < .i i >r f rate. ;ili ia 
ajuns la ni. i <* în» lege r. 
pentru a îmjiicd' • a t 
prevăzuta.

■ J

Alba pe oft 
(lela secția 

.1 armatei a

Președintele Țruman 
a lansat un ordin de rech'ziție 
pentru căile ferate

wASU[NGtC)\. Ii. 
( haiics Ixoss, se-r<’t irul ]>i'c 
-.x clizitelui 'l'rtiniaii, .i aii iu 
țut ca măsură nt' jiiziționa- 
rii J fost huit*» du guvernul 
amrriosm in momentul în 
care s a aflat cii cel doua

Conferința militară extraordinară la Casa Alba
WASHINGTON. -Breze 

dintele Truman a «.onvocat 
Luni l.T Casa 
terii superiori 
transporturilor 
inenca-ne.

WASHINGTON. Preșe
dintele Truman a semnat UI1 
ordin, însărcinând pe mini 
șirul Armatei cu asigurarea 
activității căilor ferate.

I.ONDRA. Ziarul „Sun 
day Empire Neivs’’ pubhcri 
un articol intitulat ,Aventu
rierii americani jefuesc Ma 
rea Britanic", în care -.crie 
că Marea Britanic a fost jc 
fuita pentru dolarii „pianu
lui Marshall’ prin sporirea

pn-țurilor în Am-:r.«.u, uno 
in < ursul ult.nretor ăptl 
m5nt acest*- prețuri -'ati 
di» at < u 1 o la >■ ută.

V’.Jo.-trea primei iran > 
jiualc a ajutorului m
(XTitru Marea Britani» < -re 
se ridi» a la țji milioa.T li 
r»’ sterline a ,i scăzut acum 
<u 40 milioane lin- sterili <

Ziarul subliniază -.ă g:; 
nul britani» a cerut să se a 
măsuri pcnt' Jr.£nu se i.i:u r- 
peta cazul din. 1946 când M,. 
rea Britanii, a piârdtrt 25 L 
sulf din impnjmet în urm - 
sțxiririi prețurilor din Aru
nca.

O strânsă colaborare între 
partidele țărănești în Polonia 

suprem independența țări 
consolidata sis'.emuhn t. 
democratic popular bazat p, 
puterea celor <e mun. 
pe alianța munctiorilor f 
țăranilor.

Colaborarea cimtT- . eie 
două partide țărănești va f> 
efectuată prin comisium de 
colaborare ce urmează sa 
înființate în ( apit.Jă si u 
centrele districtuale a]f Po
loniei.

VARȘOVIA, i2. Negocic 
rile începute între conduc 
rile partidelor țărănești din 
Polonia în Noembne 1947. 
au luat sfâr.it la 10 Mai 
a. c. prin semnarea unei de
clarații comune asupra co
laborării dintre cel<- două 
partide.

In aceasta declraație se a 
rată că cele două partide 
consideră drept scojpul lor

Cum b scăpat fflihai de Hohenzoilern
pe ușa din dos la New-York

„Noi, americanii, denunțăm eforturile administrației noastre de a face din 
America un azil pentru foștii monarhi și pentru rămășițele fasciste"

Se știe că Mihai de Ho’ienzo’lcrnj 
fostul rege al României, a fă.ut 
de curând o vizită în America^: 
fiind întâmpinat cu ostili ate 
marea majoritate a populației 
mâne ti cin Statele Unite.

Ziarul „Ron:ânul Ameri an”, 
apare în orașul Detroit, a poves
tit astfel cum grupuri mimeroa e 
de români americani i au pregă
tit la New-York „regelui ■ o.mer” 
(cum îi spune ziarul) o „manifesta» 
ție1’ pe care acesta o va ț ne nriite 
toată via'a. In fața ta.orului englez 
depe care tTebuia să coboare Mi 
hai, se aflau mii de demonstranți 
purtând [ la arde cu lozinci) referi
toare la a :t vitalea fa> i tă a Iui Mic 
hai, la misiunea lui de servitor al 
trusturilor nemțdțti a oi al c elor 
^-neri.ane și eagl ze, la rolul ne-' 
tast al monarhiei din țara noastră. 
In aceiaș timp se distribuia ce'or 
de față un afiș care ară a cine e 
Milxai și pentru ce a venit el în 
Statele Unite. „Mihai a ic.iit iir 
America — spunea afi.ul — ajutat 
de Wall-Street ți cu aprobarea ru
șinoasă a Departamentului de Stat/ 
pentru ia, cu banii ame.ivari i cu 
sângele copii or neștri, să fie tri. 
ucis cin nou pe spatele pop ru ui 
român, iar o schimb WallStree- 
tul sa ți capete -înapoi' petrolul

de- 
ro-

care

. românesc’’. <
Aflând de recepția’’ care îl aș

tepta, Mihai ți însoțitorii lui au co» 
borât pe o scară lăuntrică, scăr 
pând astfel —după cum spune ,,Rd 
mânu] American” — „pe u a din 
dos, fără să se nai ducă să întdneas 
că pe slugulițele lui în iala de 
primire’’. Prinzând de veste, ma 
nifestanții au urmărit cu rutenii e 
luiiduclj mapna care-I ducea pe Mi
hai spre hotelul Waldorf-Astoria.

Tot cu r-rile.ul vizitei lui Mih i 
în State e Unite, romă iii americani 
au editat o broșura în care se a-ata 
adevărata fața burghezo-moșierească 
• <s,sael' dinastii lonânesti. rolu1 lut 
Mihai în eve imentc'e din ultimii 
ani, cârdășia lui cu nanide’e , ,is 
lorice”, cu mișcarea legionară i 
cu gene-a u1 Antonescu, contribuția 
Iu la ele țăn u rei și pur area lăs- 
boiului criminal împotriva Uciunti 
So ietice -i încercările lui ce a î >•- 
piede a dezvoltarea ri consoida ea 
regimului democrat din România, 
chiar după 23 August 1<)44 Pro 

Aura dă astfel amănunte desp:e .
laborarea” Iui Mihai cu trusturile 
nemțești jrrin intermediul întreprin
derilor Titan Nădrag, Reșița, Pan 
loc, Piiuițc e Rl.ein ți di ț-ri'.e o 
cietăți bancare. Mihai nu era nu
mai cel mai mare moșier, dar și cel

mai mare ban -r ți industriaș al 
tarii. _i

■tuala cârcă-ie a lui Mihai <* 
cercurile reacționare dla America -« 
'•nglii ' a ți cu fa iștii lomâni care 
au fugit cin țara, nu face decât r* 
continuă actiiita ea ci a tiei Hoher 
zollemi orx (xitrlinică intereHe’oe po 
porului român F ilcsvo’tării *le 
progresiste.

An:eriwanii de origină .ân, 
s’au lâ at n u.i 
gam a mincinoasă făcută în arul ira 
Mihai ce cercurile reacționare .W 
S ate e Unite ca i ce • lica 'aoiș
tilor români refugiată pe e hotare. 
„Noi ameri.-anii declară a i ut di
fuzat ce postul New-York, în ziua 
sosirii lui Mihai — ne am lepădat 
de mult de gunoiul regal, dea.eea 
denunțăm eforturile .idninistrațirf 
noastre de a face din Am.rica m 
azil pentru io,ti monarhi ți p-ntra 
rămășițele fasciste’’.

Și afișul se închee astfel:
„Ca americani, in spiriu I adeva 

rolelor tradiții ate lui Ws i'ringta* 
Jefierson, LincOln ți Roase 
tem mândri a saluta cea mai tâaliak 
democrație din lume, Republica 
Populară Româm>, salutâniLo — Șn 
ascluș tl p - ca un ran .na «te ăi 
marșul spre pa e, de.nocrafie w 
progres al oineairj”.

ei

în eroar ce pro pa
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