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Și în țara noastră forțele democra
tice au înregsrrat un mare succes prin 
instaurarea la cârma țării a guvernului 
de largă concentrare d1 mocratică, Dr. 
Petru Groza. Acest guvern du a des- 
mințit speranțele pe care poporul l-a 
pus în el. Prietenii plugari de aci tre- 
bue să știe că acest guvern a împro
prietărit peste 700 000 de plugari, îm
plinind visul de secole al plugărlmii 
noastre. Leg fuarea reformei agrare re
alizară de givernul Groza, dând țăra
nului Dănântul pe care îl muncește, a 
dat noul puteri de muncă plugarului, 
care niciodată nu a lucrat cu mai multă 
râvnă pământ .1 său pentru a asigura 
p5>npg întrrgului popor.

Partidul C- munist Român, care a 
fost în fruntea Inptel poporului pentru 
instalarea guvernului O oza, este azi 
în fruntea mastelor pentru susținerea 
operei Iul de g ivernare, pentru bună
stare a popo ului, a celor ce muncesc.

Conferir ța Națională a P. C. R. tra
sând sarcinile care stau azi în fața 
Partidului, a trasat în acelaș timp linia 
pe care este chemat să o urmeze în
tregul ponor în lupta pentru o viață 
mai hună, prin refacerea economică a 
țării șl întărire a d mocrației.

Intre aceste sarcini, îr făptuirile care 

(Continuare In pag 2 a)

Discursul tov. Stoica
Nici o adunare in Hațeg nu a cu

noscut o mal numeroasă participare ca 
ședința cunvncată Dumlne ă de orga
nizata de plasă a P. C. R. Sute de 
cetițenl al orașului șl țărani din comu
nele din jur au veolt să asculte cuvân
tul Partidului.

Ședința a fost des hlsă de tovarășul 
Mureșm, secretarul comitetului de pla
să care arată scopul acestor întruniri 
publice de a lămuri pe toți cetățenii 
despre munca șl lupta pe care Partidul 
Comun'st o duce în fruntea poporului 
întreg. Tovarășul M"reșan a ată că da
torită regimului democrat ir sta rat la 
6 Martie, putem ț ne liberi ședințe 
punice ia t jte i t». irdifi*fcnt
de categorie socială, naționa'itate, sex, 
pot participa și ț.ot lua cuvântul.

După ce trece în reviilă realizările 
guvernului, tov. Mureșan lace apel la 
Întreaga populație de a strânge și mal 
mult rândurile Io jurul acestui guvern, 
care pentru prima dată asigură I bertățl 
democratice in țara noaUră.

Tovarășul Dr. Pnpovici Dan, prima
rul orașului, face o exounere 
«tentelor Interne șl externe, 
Io evidență lupta șl vLtorla 
progresate la Franța.

Discursul tov. Stoica
Ultimul a luat cuvântul tov. Stoica los’f, 

secretarul 
jiului a P.
sp. s:

Azi, în 
ac, «’a
ferința miniștrilor 
lor trei mari pi ieri.
Ișrlf ță constl ue o d^s ilnțire a zvonu
rilor lansate de reacționari, urmărind 
să convingă lumea că rvînțelegrrl de 
oeînlăturat ar împiedeca făurirea un?l 
păci duabile. Des hlderea acestei con
ferințe arată că opinia publică demo
crată și iubitoare de pace d n țările 
din occident a lăcut să predomine spi
ritul de colaborare între cele trei mari 
puteri ale lumii, pentru stabilirea unei 
păci trainice. Oreutățl In mcr.eJ aces
tei colaborări au fost și vor mal fi, dar 
popoarele din Statele Unite, Uilun'a 
Sovietică șl Anglia au ferma voință de 
a le rezolva în spiritul unită)1! și con
solidării relațiilor mutuale, «pre binele 
tntrrgel omeniri. N I sperăm că această 
conferință, care se deschide azi și care 
posta avea deoseb ti Importanță pentru 

noastră, va contribui la desăvâr-

a evenl- 
scoțând 
forțelor

losif

comit tului regional Valea 
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DIN HAȚEG
losif, secretarul Regionalei

ș'rea operei de construire a unei păci 
drepte și durabile.

Pacea nu p.’ate fi garantată numai

Tov STOICA IOSIF

de conferințe, ea poale fl codj< I dală 
numai prin întărirea demo.rați i în toate 
țările lumii Victoria forțelor democra
tice în J jgoslavia, Franța, Bulgar a, Un
garia și alte țări ne arată că popoartle 
•e conduc de acest principiu în lupta lor.

SUBPREFECTUL STPN, DU5MQNUL DEMOCRAȚIEI 
SA FIE MATURAT! /

cu planurile lor de sabota}. Ei au 
căutat prin rapoarte false, prin 
uneltiri, să zădărniceas A reorga
nizarea imprimeriei și mfrirea pro- 
du țlel.

Dar «cești reacționa i văzând că 
pierd zi de zi pozițiile lor «u tre
cut la atac fățiș împotriva o ga- 
nului nostru „Zori Nol“ arătând prin 
memorii că imprimeria nu funcțio
nează din cauză că este prea ocu
pată cu tipărirea ziarului .Zori Nol“ 
și că prețul de tipăilre era prea 
mic,

Folosindu se de lipsa tov. Prefect 
Almășan, subprefectul Stan, a tri
mis tn ziua de 17 Decembrie 1945, 
o somație ziarului nostru prin care 
amenință că va Interzice tipărirea 
ziarului „Zori Noi". Intre altele 
subprefectul rfrmă că din cauza 

(Continuare In pag. 2-a)

Dușmanii poporului nu au ce ciuta 
In aparatul de stat. Ei sunt acei 
care sabotează instrucțiunile gu
vernului și sit t acei care caută să 
oprească desvoltarea șl consolida
rea regimului democrat. In ace»st/l 
cttegoiie intră șl subprefectul Stan 
slugi credincioasă a lui Antonesca 
și sabotor I tuturor măsurilor pen
tru democratizarea țării

Dar să trecem la fapte.
Sesizat de sabotajul ce era dus 

la imprimeria județului de directo
rul Nicula, prietenul d lui .Subprefect 
Stan, tov. Prefect Almășan, printr'o 
decizie a delegat in mod provizo
riu pe d I Olteanu reda tor al zia
rului .Horia* la conducerea impri
meriei.

D-l Nicula împreună cu d-l Stan, 
nu prea au fost mulțumiți cu aceas
tă schimbare care nu cadra deloc

Joi 20 Decemvrie 1941

STABILITATEA 
monedei noastre

Speculanții de tot țelul ciută să fo
losească știrea unei noi emisiuni d« 
bancnote a Băncii Naționale pentru a 
pane la cale uriașe tranzacțlunl speca- 
culatlve.

Orice creștere a emisiunii este folo
sită de el ca p>etext pentru urcarea 
preturilor, pentru noul manevre împo
triva monedei noastre.

Pent u o lămuri pe cetățenii cinstiți 
cari deseori în lipsa cunoașterii sb na
ției reale, dau crezare svonurllor alar
miste, vom arăta prin câteva date că 
moneda noastră este una din cele mal 
bine acoperite.

Emisiunea noastră este acoperită de 
un s'oc de circa 240000 k*r. aur.

In bilanțul Băncii Naționale acest 
stoc este contabilizat la prețul de 
211111 lei kgr, de aur fin — preț 
calculat tn baza legii de stabilizare din 
din 1929 Dacă sar socoti aurul na 
la prețul exagtrat de pe piață sau la 
cursul din bursă al medaliilor, ci la 
prețul de cca 500.000 lei kgr., pe care 
Banca Națională îl plălește in mijlo
ciu producătorilor de aur, emlstunea 
de bancnote ar avea o acoperire ea 
mult mal mare de 10(P/0

Rezumă dect că emisiunea actuală 
este suficient acoperită prin stocul de 
aur pe ca-e îl are Banca Națională.

Ce rrp'ezintă în fond, emisiunea de 
bancnote aflate in circulație?

Repartizată asupra întregii popu
lații a țării, emisiunea revine la cca. 
60 000 lei pe cap de locuitor. Este 
duoă cum se vede o sumă destul de 
redusă. Luând un alt termen de com
parație constatam că acestl60000let 
nu ech valeazi as’ăzl nici măcar ea 
costul real al unei perechi de pantofi. 
E locul să arătăm că în 1938 emisi
unea pe cap pe locuitor echivala ca 
costul a 2—3 perechi de puntofi.

Emisiunea a rămas de fapt mult în 
wma prețurilor. Intr’adevăr, față de 
anul 1938 emisiunea de bancnote a cres
cut de apoximatlv 20 de o*l, în vreme 
ce prețurile cu sporit de 60 de ort. Re
zultă de aici că nu evoluția emisiunii 
a e re e'Curstunl asupra prețurilor, ci 
dimpotrivă.

Ch<a' tnfr’o economic complect li
beră, nivelul prețurilor nu este în fun
cție de evoluția emisiunii, ci de vola
nt l producției de bunuri consumabile. 
Emisiunea poate crește orb ât, fără 
p lmfjile, dacă ea este folosită pen
tru finanțarea p>oducțlel, deoarece în 
acest caz barcnotelor em’se le cores
punde o cantitate egală de bunuri pu
se pe piață Cu a te cuv nte. nuferii de 
cumpărare rep erentale prln bancnotele 
emhe, ti coresnunie un bun de valoa
re egală, care poate fl achlz țlonat.

Sectorul monetor este deci strâns 
legat de srcto'ul producției. De aceea 
șl eforturile guvernului sunt concentra
te mal al s tn sectorul producții!.

In Intervltw ui acordat recent pre-, 
sel, tov. Gh Gheorphln Dej a a?ătai 
că „ce race se emite tn ultimul tlmț 
mt ge mal mult pentru sectorul Indus 
trial"’ dect pentru finanțorea produs 
țlei. Pe de altă parte d. Al. Alexan 
drlnl, subsecretar de stat la Mmiste 
rul Finanțelor, a semnalat că „dafo 
rltă sprijinului larg economic pe car 
nl I dă din ce tn ce mai mult mare, 
noastră aliată U lunea Sovietică, toa 
te pn blhtățile unei viitoare prospe 
rltăți sunt deschise”.

Țrând seama, pe de altă pa<te, c | 
măsurile luate pentru îmbunătățire j 
situației salarlațLor șl noile măsu 
f scale, suntem tn drept să așteptă 
o sporire a producției, care va avi 
consecințe favorabile și de ordin m* 
netar.



ZORI NOI

Discursul tov. Cockburn la masa colegială 
oferită de redacția ziarului „Scânteia"

Red. ilarului ScântH* a oferit o masă 
colegială tovarășilor Marlus Magnlen, 
redactorul de politică externă al ziaru
lui L’Humanite, Cockburn, rtdsctor po
litic al ziarului Daiiy Woiker șl Pa- 
tridda Burn corespondență a ag-nfiel 
de presă Australian Consolldated Press. 

In afară de membrii redacției 
au participat tov. Miron Constantl- 
reacu șl I. Ch șlnevskl din partea C. 
C. al P. C. R. Maler Levi dela Comi
sia Aliată de Control tov. 1 n Pas p-e- 
ședintJe Sindicatului Z ariștilor Profe
sioniști, d. Victor Eftimiu, președintele 
Societății Scriitorilor R< mâni, tov, Șer- 
ban Voinea, directorul agenției Rador 
•orespondent ai presei străine, repre- 
zentaoți ai ziarelor din Capitală etc.

După discursurile rostite de tov. 
Cbirtoacă, tov. Ion Pas, tov. Marius 
Mlrgineanu a luat cuvântul tov. Cock- 
brun al cărui discurs tl redăm în între
gime :

Discursul tov. Cockburn
Când mă gândesc la clipa când am 

sosit în România, constat că am sosit 
cu o nădej ie care a devenit apoi o certi
tudine. Văd acum că cele răspândite in 
presa ang o-americană n’au fost decât 
minciuni teribile. Câteodată mi-e rușine 
de asemenea minciuni răspândite. Am 
încercat să vid aicea ambele părți, 
chiar cele trei părți. Am văzut pe oa
menii din misiuni, am văzut pe mun
citori, pe țărani, am văzut și opoziția. 
Da ă am putea a^ăta poporului englez 
ce se petrece cu adevărat aci, n’ar 
mai exista niciun singur englez cinstit 
care să rămâ'e de pirtea opoziției îm
potriva țări dvs. — politică dusă de 
anumite cercuri angio-americane. Per
deaua de fier nu este a'cea, ea este în 
birourile anumitor jurnale engleze și 
americane. In Anglia lumea este foarte 
pur tană ; chiar în mod Ipocrit puritană. 
Se vorbește acolo de corupția care este 
In România. Dacă am spune în Anglia: 
există sici un front care caută să cu
rețe tot ce a rămas din tradițiile rele, 
există aici un Front care face eforturi 
extraordinare pentru a reconstrui ceeace 
a f >st distrus, pentru a raporta ceaace 
etica fascistă a stricat; șl de cealaltă 
parte ce ’xstâ? Exirtă speculanții, 
axiată resturile fascismului — tot ce 
este mai josnic în țară. Dacă am în
treba atunci de care parte ești tu po 
por englez? Nimeni nu ar spune că 
vrea să fie de partea cea rea.

Dar, se va spune, exista d. Manlu ? 
care reprezintă opoziția, eși care este 
in democrat. L-am văzut pe d. Manlu 
p am vorbit cu el 2 ore j mătate. Mi-a 
ămas impres a că surt intr’un muzeu.

— DacA spuneți că ați putea fi 
a putere, ori când ați vrea, ce ați 
ivea ca pr gram?

— Programul meu se rezumi în 
louâ cuvinte: li be-ta te, democrație, 
- a afirmat dl Minîu

Toată lumea este pentru aceasta, 
iar dl Manlu vrea „libertate inte- 
rală“.
— DacA ați fl la putere, l-am în- 
ebat ea, ați acorda libertatea șl 
resel fasciste șl organizațiilor 
ististe ?

— Da, sunt pentru.
Am repetat întrebarea șl dl Manlu 

mi-a voi bit 15 minute în acelaș sens. 
Când voiu spune în Argila ceeace a 
spus acest domn, nm ni nu va mai 
spune că este un dtmocrat. Când se 
va ști în Anglia adevărul asupra aces
tei țări, toată simpatii poporului englez 
va merge către această țară At tudmra 
Angliei a fost determ natâ de lipsa in
formației.

Există pretutindeni în Jugos'avia, în 
Bulgaria, aci, o anumită deziluzie din 
cauza plliticti d-lui Bevin. Se credea 
aci în Bdcanl că d pă victoria parti
dului laburist va fl o s himbare formi
dabilă. D: oarece aceasta nu »’a produs, 
a fost o m.re decepție. Votând pentru 
laburiști, poporul a v lat pentru o 
sch mbare. Dl B v n nu iste întregii 
■■I

Discursul tov. Stoica loslf
la ședința publică

(Urmare din pag. l-a)

se cer îndeplinite în sectorul agricol 
vor asigura în mare măsură rJacerea 
economică. Prima sarcină este desăvâr
șirea reformei agrare, pentru a îndrepta 
gejelile săvârșite în aplicarea legii re
formei agrare șl pentru a face ca ță
ranul să fie cât mai cu ând în stăpâ
nirea titlului său de proprietate. O altă 
sarcină imp irtantă este crearea șt dez
voltarea centrilor de m ștnl agricole, 
înființarea șl desvoltarea coo ierat veior, 
prin care ță anul se va putea aprovi
ziona cu produse Industr alr direct dela 
producător șl ișt va pute valorifica în 
acelaș timp produsele, vor constitui un 
ajutor de cea mai mare importanță în 
murea țăranului. Prin îmbunătățirea 
mijloacelor de prelucrare ale pămân
tului, prin înmulțirea numărului de vi-

Subprefectul STAN, dușmanul 
democrației să fie măturat.

— Urmare din pag l-a — 

greutăților cauzate de zhr imprl 
meria a pierdut cota de hârtie pe 
luna Noembrie. Oii cola pe luna 
Noembrie a fo t ridiertă de nouă 
conducere democrat* a imprime
riei, în schimb cota > e luna Septem
brie Octombrie când imprimeria e«a 
condusă de saboto ui Nicula această 
eoă nu a fost ridi etA.

Dușmănia acestor reacționari f iță 
de presa democratică din regiunea 
noastră a fost evide 16.

Imediat după p imbea acestei 
somații delegatul ziarului n< stru 
«’a prezentat subprefectului Stan 
arătând cât de dujmăm ase de
mocrației sunt tnceri ările de-a im 
pedica cuvântul i nul o gan de
mocratic care zi d zi d frizează 
dispozițiile gu emulul el chiar ale 
prefecturii. I s’a arătat subprefec 
tulul că datoria fiecărui funcționar 
al stilului este de a susține lupta 
poporului pen ru cot solidarea de
mocrației șl nu de a-l fmpiedica

Răspunsul d Ici Stan a fost a- 
eela al tuturor reacționarilor, — 

partid laburist. Acest partid cuprinde 
astăzi m ijo itatea d mocratică a popo
rului nostru. Acest popor a votat pen
tru s h mbare și ei se opune continu
ării vechii politici externe. Partidul la
burist poate face astăzi tot ce vrea șl 
ponorul vrea să vadă ceeace va realiza el,

Dn vremea alegerilor m mbrii Par
tidului laburist își.dau seama și cer să 
nu se mai continue cu politica conser
vatorilor ci să se realizeze programul 
publicat în timpul alegerilor.

Nu trebue să gâ dim că dl Bevin 
exprimă întreaga Anglie. Poporul englez 
este cu acela care luptă pentru demo
crație, poporul englez este cu România 
pr greș stă. — Avem toți aceleași 

probi» me și vom putea să le stăpânim 
cu atât mai bine, cu cât ne vom cu
noaște ma< bine.

a P C R. din Hațeg
te de mmeă, prin mărirea suprafe
ței de cultui ă s? va obține mărirea pro
ducției în acelaș timp cu ridicarea ni
velului de traiu al țăranului.

îndeplinirea acestor înfăptuiri pe fărâm 
ag icol vor contribui alături de cele 
pe tăi âm industrial și cel al tranipoturi- 
lor, la refacerea vleț'i economice a țării.

Pentru îndeplinirea sarcinilor tra
sate de coi ferința generală a P. C. R. 
menite să sigure crearea unei Româ
nii puternici șl bogate, Partidul Co
munist cheamă la luptă șl la muncă 
toate forțele constructive ale întregului 
popor.

Ș dința s’a terminat în aplauzele șl 
ov țiile adunării pentru guvernul Dr. 
Petru Oroza șl pentru Partidul Comu
nist Român.

„Domnule, eu nu fac politică, eu 
sunt un funcționar al statului, eu 
slujesc statul, în fața mea orice 
regim e egul*1, Da I Domnul sub
prefect a declarat că îi este mdi- 
fer nt ce regim servește 1 Dar noi 
știm că a servit cu mult mai multă 
râvnă regimul criminalului Anto- 
nescu decât regimul democratic pe 
care-l sabota prin pasivitate ra 
față de refacerea țării. D-l subpre
fect a eșit prin acțiunea sa din a- 
ceastă pasivitate plasăndu-se nu 
alături de popor ci alături de duș
manii săi Maniu și Brătianu. Dar 
1 hi r da A domnului subp efect îi 
este indiferent care este ‘regimul 
pe care-l servește, poporului nu 1 
mai este egal.

Poporul batjocorit și exploatat 
până la sânge de regimurile fas
ciste dictatoriale rrin cozi de to
por cum este șl subprefectul Stan, 
ru va mai tolera ca astfel de oa
meni să stea mai departe în acele 
posturi de unde au pregătit exploa
tare s Rfi geroasă a poporului. Cre
dem că reprezentat ții poporului, 
din Ministerul de Interne vor lua 
imediat măsuri pentru măturarea 
acesior unelte fasciste.

Știri din țara
Sovietelor

Marinarii voteazA In 
largul mării

La 10 Februarie 1946 împreună cu 
toți cetățenii sovietici vor lua parte la 
alegerile sovietului suprem și marinarii 
care se vor sfla în larg Pe vase s’au 
creiat circumscripții electorale. In Marea 
Neagră au fost create circumscripții 
electorale pe 30 vapoare. In Marea Bal
tică deasemenea se creiază circums
cripții electorale pe vase.

Muzeul Suvorov
In Ismail se crejază un muzeu 

închinat marelui general sovietic 
Suvorov. In muzeu vor fi expuse 
medalii cu portretul lui Suvorov 
bătute cu ocazia cuceririi Ismailu- 
lul de către Suvorov, trofee de 
război, etc.

Crelerea Comisiei perma
nente pentru studierea 

cancerului
Președintele Academiei de Medicină 

a numit o comtslune permanentă pen
tru studierea cancerului. Din această 
comlslune fac parte peste 20 din cel 
mat ma l savanțl sovietici tn acest do
meniu. Cu acest prilej Președintele 
Academtet a declarat: „In Uniunea So
vietică mal multe Institute științifice se 
ocupă ca studiul cancerului. Printre 
ele sunt șl institutele din Leningrad 
și Moscova. Comisia de pe lângă Aca
demia de Medicină va conduce întrea
ga activitate științifică tn Itgăturd ca 
toate problemele cancerului.

Centrala de televiziune din 
Moscova șl a reluat 

activitatea
După întreruperea cauzată de 

război, centrala de televiziune din 
Moscova și-a reluat activitatea. 
Fiind distrusă de nemți, ea a fost 
complect restaurată și zilele tre
cute a fost teledifuzată prima e- 
mislune de probă.

Comemorarea Iul 
Beethoven

Duminecă 16 Dec. împlinindu-se 175 
ani dela nașterea lui Beethoven în ora
șele sovietice au avut loc concerte în
chinate marelui compozitor. Institutul 
de Muzică și Artă din Leningrad a în
chinat o seric de concerte lui Beet
hoven.

3000 de case relAcute 
In 3 luni

Ia orașele șl satele sovietice distruse 
de nemți, se desfășoară intens munca 
de reconstrucție. In 3 luui în regiunea 
Novgorod sunt refăcute peste 3 000 
case unrle au fost mutate familiile col
hoznicilor care locuiau în boi dec de 
pământ.

Partidul Comunist Român păs
trează șt continuă cele mat bune 
tradiții ale luptelor pentru liber
tate, pământ și Independența na
țională conduse de Gheo'ghe Do]a, 
Hor ia, Cloșca, Crișun, Tudor Vla- 
dlmlrescu șt Nlculae Bălcescu.

Dl* Introducerea I* SUtulul P.C R.
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Comemorarea zilei de
Ziua de 13 Decemvrie a fost sărbă

torită la Huned ara sub semnul soli
darității de luptă a c'asei muncitoare 
pentru înfângerea șl nimicirea rămăși
țelor fasciste. Comitetul de fabrici al 
muncitorilor din U F. H. a organizat 
O întrunire în sala Cazinoului U. F. H. 
la care au luat parte un mare număr 
de muncitori din uzină șl cetățenii 
•rașuluL

Au luat cuvântul președintele sindi
catului muncitorilor U F H, tovarășul 
Tlmofte, secretarul comitet lui de fab
rică Vanu Ion, ing. Tudorici Marin 
din partea P. S. D și tov. Crețu Ion 
din putea Partidului Conunut.

Tov. Timnfte deschizând ședința a 
făcut Istericul zilei de 13 Decemvrie, 
după care a dat cuvântul tov. Vaslu 
Ion secretarul comitetului de fabrică 
care a scos în evidență victoriile clasei 
muncitoare unită in front unic dela 23 
August 1944 și pâiă azi.

Tov Ing. Tudorică Marin din parlea 
P. S. D. dupăce arată lupta dusă de 
P. S. D In decursul anilor de după 
1918, arată ci numai prin unitate se 
va putea continua cu succes lupta oen-

Generația Tânără Mondială^ 
și-a croit un drum comuni

Reîntoarsă dela Conferința Mondială 
a Tineretului dela Londra, Constanța 
Crăciun d‘ ieg,ta Tineretului Progre
sist din România pcb'l.ă în ziarul 
„S^ântca" sub acest titlu un articol 
tre ând tn revistă problemele pe care 
difertele deitgațli le-au adus in fața 
Conferinței și din care reproducem păr
țile mai interesante. Cităm:

tineretul din N geria a pre’entat si
tuații d n partea lor - din copii 
mor, fOn/, din populație _ nallabctă, 
un mrdic la 60 000 d« oameni.

Tineretul din India șt-a exprimat do
rința ca să nu mii moară de foame 
oameni ai poporului lor. Cuvintele 
„ai 1 e pâine a bă, la noi au fost gă
siți în ultimHe luni înainte de Confe
rință 200 000 de oimeni morți de 
foame di tre cari câ’eva teci de mii 
de copii* au răsunat ca o acuzare.

Tinerii din Indonezia și Olanda au 
Iscălit o declarație comună de solidari
tate In ce privește problema libertății 
naționale a Indoneziei. Tineretul Indo
nezian pregătește un congres național. 
El vor ține acest congres așa cum l-au 
ținut Iugoslavii pe sl lor In 1942—43 
cu arma în mă ă In focul luptei pen
tru independența patriei lor.

Tineretul grec care a sosit mai târ
ziu șl cu mari greutăți a fost primit cu 
puternice aclamați de toți delegații. El 
au adus cu el imaginile luptei >r duse 
de p porul grec împotriva ocupanțlior 
germani șl italieni și a luptei actuale 
Imp triva reacțlunil pentru democrație 
și In dependința țării lor.

Tineretul republican spaniol venit în 
cea mii mare parte din emigrație a 
adus In fața tineretului mondial pro
blemele patriei lor. S’a ridicat problema 
Portugaliei șl a Argentinei.

Delegațiile de tineret, catolice, angli
cane, protestante, cercetășeștl, politice

la Hunedoara 
tru care cei căzuți la 13 Decembrie 
răpuși de gloanțele reacțlunil și-au 
vărsat sâng-le.

Tov. Crețu Ion, membru in comite
tul regional Valea-Jiului al P. C. R. 
după ce trece In revistă lupta munci
torilor din România în decursul anilor 
dela 1918 șl până azi Inferează acțiu
nea Iul Maniu și Brătianu, care au 
trădat cauza poporului și au pregătit 
drumul dictaturii fascisie, hr azi con
tinuă politica lor antipopulară, antide
mocratică.

Vorbind apoi despre lmpoitanța 
Frontului Uilc Muncitoresc, cea mai 
impozantă forță de luptă, care a mobi
lizat fn jurul ei toate forțele democrate

Ședința Organizației Tineretului Progresist 
din Aninoasa

legația română la Congresul Mondial alOrganizația Tineretului Progresist din 
Anlnoaja a ținut o ședință in z ua de 
5 Decembrie, la care a lust parte și 
prietenul K rvace Plus, întors de curând 
dela Londra, unde a participat în de- 

de toate categoriile, organizațiile cultu
rale, slndiciie șl sportive a . votat toate 
rezoluții de susț r ere a luptei pentru 
un reg m democratic în a este țări și 
apărarea deciziilor luate în Crimeia, la 
Ttheran și San Francisco.

Tineretul ăr lor trecute prin ră-b »l 
și ocupaț e fascista a ridicat probtma 
distrugerii rămășițelor fas iste, probl-ma 
reconstrucției. N’au lipsit nici înc rcă- 
rilc unor cercuri reacționare din Anglia 
și străinătate de a o?ri tineret ;1 iă 
participe la această conferință si să 
ocupe o poziție dușmănoasă față de 
tineret șl de conferința lor.

Generația tânără însăși și-a croit un 
drum c<>mun la Londra. C mferința 
Mondială a Tîner<tulul a fort prima 
reuniune in'ernațională a «meritul i 
după câștigarea victoriei asupra f'seis
mului. Gândul călăuzitor a fost dorința 
tineretului ca viața Iul să • mene în 
ifârșit cu idealurile pentru >are a sân
gerat șl pe care le visează generația 
tânăiă. Conferința a câștig it o însem
nătate istorică pentru vl-ț» tineretului. 
Ea a creat un organism Internațional, 
aparatul organizatoric care să asigure 
des o tarea tinerei generații în «pinul 
solidarității și al Iubirii intre popoa-cle 
doritoare de libertate. A'ături de Fede
rația Internați->na ă a Sindicatelor șl de 
cea a Femeilor, Fed rația Tineri tu'ul 
Democratic va colabora a luț ta pent u 
o pace î delungată, la lup a ent u 
distrugerea definitivă a fas ismulul 
dr m ii trasat de cnnstituț adopată 
la conferință, tineretul so va d svolia 
în spoitul solidarității, își va putea da 
ajutor reciproc la rezolvarea probleme
lor sale, acest ajutor reciproc d care 
are nevoie pentruca în toate colțurile 
lumii viața să înflorească, pentru tine
ret și popoare așa cum au gând t-o și o 
gândesc eroii luptei penlri libertate.

13 Decembrie 1918
X

în lupta împotriva fascismului și pen
tru munca de refacere a țării, tovară
șul Crețu arată succesele înregistrate 
datorită unității clasei muncitoare. Da
torită luptei unite șl voințll întregului 
popor a fost posibil instaurarea la 6 
Martie a guvernului de largă concen
trare democratică Dr. Petru Groza, 
primul guvern reprezentând cu adevă
rat interesele masselor largi ale popo
rului întreg.

Jertfa martirilor căzuți la 13 Dec. 
trebue să fie încă un îndemn pe lângă 
experiențele trecutului pentru unire în 
jurul Frontukl Unic Muncitoresc pen
tru creerea unitsț'i depline a clasei 
muncitoare îrfr’un partid unic.

Tineretului.
Prietenul Kovacs a împărtășit tinere

tului din Ap noasa activitatea șl impre
siile culese la acest mare Congres al 
tinerelului din toată lumea, la care au 
luat parte reprezentanții tineretului a 
64 de națiuni. Delegația română, for
mata din șase tineri progresiști, doi li
berali și d >i socialiști s’a bucurat de o 
deosebită atenție și dragoste din partea 
eongreslșt lor.

Prietenul Kovacs descrie apoi felul 
în care au d<cur6 lucrările congresului, 
în timpul căruia s’au luat importante 
h itârîri în legătură cu problemele tine
retului, cum ar fi drepturi politice acor- 
d ile tineretului pentru a-l ajuta In lupta 
pentru dt-mocrațle, opt ore de lucru, în 
care să fie cuprinse șl ore e de curs 
pentru ucenici, problema sportului și 
albie.

Faptul <ă în Comitetul Mondial sl 
Tineretului au fost aleși doi români 
arată înciedena manifestată față deți
neri tul din R rmânia.

Prietenul Kovacs descrie apoi atmo
sfera de entuziasm nestăvilit în care a 
foU salutată constituirea Federației 
Mondia e a Tineretului, organizație care 
e chemată să joace un rol de frunte 
in lupta omenirii intregel pentru pace 
și libertate.

In înih'iere prietenul Kovacs vorbește 
d spre Întrevederile avute cu ziariști 
și pirhmentarl englezi, cărora delega
ția noastră le-a înfățlșit lupta poporu
lui român pe tru democrație șl realiză
rile guvernului Grota, care reprezintă 
t'iate forțele democratice ale firii, fiind 
ascultați cu foarte mult interes.

Expunerea a fost urmărită cu cel 
mai viu intere?,

A luat apoi cuvântul d. Director 
Eugen, vorbind despre acțiunea Tine
retului Progresist de a împărți daruri 
de Sf. Nicolae copiilor săraci.

Au mal voth't tov. Dr. Kldnerman, 
aiăiând lupta tineretului pentru pace și 
o viată mă» bună, tov. Cră iun, vorbind 
de. pre unitatea tineretului, condiție a 
pro lășlrli lui, șl tova ășii Bâcuețl și 
Tuful» ude spre muma depusă de tine
ret pentru mărirea producției, învingând 
toa'e greutății'’ In lupta puitru asigu
rarea unul viitor mai Pricit.

După împărțirea darurilor a urmat 
o fo rte reușt'ă șezătoare culturală.

Apărarea Patriotică 
dlstribue încălțăminte țl 
îmbrăcăminte In valoare 
de 2.000.000 lei la Abrud

In ziua de 13 Decemvrie a avut tos 
o mare adunare generală a Apărării 
Patriotice la Abrud la care au partici
pat pe lângă un numeros public ostași 
din batalionul 5 Vânători și elevii cursu
lui superior ai școlilor din localitate.

Prietenul Macavei a făcut un scurt 
istoric sl organizației, începând cu lup
ta dusă în ilegalitate pentru sprijinul 
luptătorilor antifasciști și ajutorarea vic
timelor fascismului.

Prietenul Pop Roman, secretarul or
ganizației a dat raportul de activitate 
dela înfințarea secției locale, care a 
luat ființă la 22 Octomvrie a. c. în 
plină campanie de ajutorare a invali
zilor, văduvelor, orfanilor, deportaților, 
Această campanie a realizat un fond 
de 421.080 lei. Apărarea Patriotică s 
desih s o cantină școlară Ia care lat 
masa 78 de copii orfani și săraci Con
tinuând campania începută în Octom
vrie Apărarea Patriotică a realizat ui 
fond de 2 milioane lei din care se vo 
distribui haine și încălțăminte copliioi 
în cadrul unei serbări de Crăciun.

S’a trecut apoi la alegerea unui co 
mltet, menit șâ ia locul comitetului d 
inițațivă, care a condus până In pre 
zent acțiunea Apărării Patriotice. Pre 
ședințe al comitetului a fost ales D 
C Ionel Prcdescu, comandantul Bătălia 
nulul 5 Vânători Moți.

După alegerea comitetului Dl Dr. lani 
a expus o interesantă conferință trz 
tând despre pericolul tifosului exantt 
matic și măsurile ce trebuiesc luai 
pentru combaterea lui.

S’a rulat apoi un film arătând real 
zările Apărării Patriotice pe tărâm1 
căminelor de zl, unde mamele aducâi 
du-șl copiii în timpul lucrului îi șt 
feriți de orice pericol șl bine îngriji 
muncind astfel fn liniște cu și m 
multă râvnă la mărirea producției.

Știri din Brad >
Apărarea Patriotică

A distribuit în ziua de 14 Decerni 
ajutoarele obținute prin colectă. 20 v 
duve au primit ajutoare variind Ini 
20—40.000 lei. După distribuirea a» 
toarelor a urmat o șezătoare artist 
culturală organizată cu concursul truj 
teatrale a Sanatoriului T.B C. din Br

Frontul Plugarilor
A convocat pentru ziua de 16 T 

ce ti brie o adunare la care au part! 
pat toți pr marii d n plasă. A luat c 
vântul prietenul Sabin Văran vorbi 
despre importanța pe care o are orj 
nlzația Frontului Plugarilor In momi 
tul de față în lupta pentru refaceret 
democratizarea țării.

Partidul Comunist
A ținut o ședință publică în c 

tov. Illeș a făcut o analiză a ?|f, a 
politice externe și Interne. A fost de I 
tută disciplina de partid și statut rl P 
tidulul Comunist Român.
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ULTIMELE ȘTIRI -----
Democrația Sovietică

Democrația sovietică este o de
mocrație socialistă. Aceasta în
seamnă că principiile democrației 
au fost introduse nu numai pe 
tă'ămul vieții politice cl șl pe tă
râmul vieții economice. Massele 
populare au fost eliberate de ori
ce formă de dependință econo
mică. Suveranitatea poporului so
vietic se bazează pe fundamentul 
propr etățll soc'aliste a mijloace
lor de produ țe ca-e asigură d ep- 
turlle șl libertățile tuturor cetățe
nilor sovietici și în primul rând 
dreptul la muncă. Eliberarea de 
grlje pentru ziua de mâine este 
garantată desldemul economic so
cialist care a eliminat crizele șl 
șomajul.

Democrația sovietică are la con
ducere oameni din popor demni 
de Inc'ederea poporului. Priviți 
biografiile enormei mas te de de- 
putațl ai sovietelor locale care au 
as girat neîntrerupt desvoltarea 
șl prcpăș rea economiei timp de 
pace. Priviți aceste biografii șl 
veți vedea oameni trecuțf prin 
aspra școală a muncii care au 
împărțit întotdeauna suferințe e 
poporului.

Democrația sovietică garantează 
part clparea întregului popor la 
alegerei autorităț l superioare șl 
locale. Sistemul elec oral sovietic 
este considerat ca cel mal democ
rat d n lume întregul popor, toți 
cetățenii dela vârsta de 18 ani, 
Indiferent de sex, Indiferent de 
rasă, religie, avere, cultură sau ori
gine sociale aleg In mod direct șl 
secret toate organele de stat șt în 
primul rând organul suprem, So- 
v etul Suprem al Uniun l S •vieți, e

Sls'emul sovietic nu cunoaște 
organe necontrolate care să nu 
fte respom ^b le față de Sovietul 
Suprem al Uniunii Sovietice. Ca
pul Statutul — Sovietul S prem, 
guvernul sovietic — Consiliului 
Poporului, org nul suprem jude
cătoresc — Curtea Supremă, sunt 
alese de către popor. Poporul 
controlează ți al tlvltatea deouta- 
țtlor — reprezentant l săi. Depu
tat1! sunt re-ponsabllt față de ale
gători să-șl îndeplinească însăr
cinările lor. El sunt obligați să 
dea socoteală în orice moment de 
activitatea lo‘. „Deputatul este 
păzitor l poporului* spun legile 
sovietice.

Democroția sov'etlcă se reflec
tează în enorma desvoltare a or
gane or obștești de cele mal di
ferite feluri.

Democrația sovietică este întru
chipată în po’itica ia externă paș
nică pe baza respectului reciproc, 
în politica constructivă în interior, 
urmărind ridicarea nivelului de 
trai al masselor.

După .Radio Moicov»"

Fran(a propune Angliei și Statelor Unite 
ruperea legăturilor cu guvernul Franco
PARIS. — Guvernul francez 

a adresat guvernelor Angliei șt 
Statelor Unite o notă prin care 
sugerează ca tocte aceste t>el 
state să cadă de a ord cu pri
vire la ruperea relațiilor cu gu
vernul Franco. Franța are un 
singur delegat ,la Madrid așa

că prin rechemarea lui, relațiile 
cu F anți ar ft rupte

Uniunea Sov etică nu ore ra 
porturi cu guvernul lut Franco 
așa in<ât n'a fost necesar să 
fte consultată

Departamentul Statelor Unite 
studiază nota franceză și inclt- 
nă spre poziție anti franchtstă.

Domnii yrnes și evin
au sosit la Moscova

MOSCOVA. Molotov, Comisa
rul Poporului pentru Afacerile 
Streine a primii Sâmbătă la so- 
s:rea la Moscova pe d I Bevin, 
Ministerul de Externe al Angliei, 
deasemenea d-l Byrnes Ministerul 
Afacerilor Streine al Statt lor Unite 
a făcut o vizită tovaiășului Mo
lotov, Comisarul Poporului pertru

Afacerile Străine în vederea dis
cuțiilor preliminare ale conferinței.

*
LONDRA. La Moscova fiecare 

din cei trei m nlștri de externe al 
celor trei mari puteri au avu in- 
tervideri cu cielalți doi Dl Bevin 
a. mai avut întrevederi cu amba
sadorul Angliei la Moscova șl cu 
ambsadorul Persei.

Sediul Organizatei 
Naturilor Unite 

va fl In America
NEW YORK. — La Londra C»- 

mis<a Pregătitoare a Organizației 
Națiunilor Unite a ales țara unde 
se va stsbi'i reședința permanentă 
a O gamzației Națiunilor Unite.

Alegere* * căzut asupra Statelor 
Unite eu 30 voturi contra 14 și 0 
abțineri.

Delegatul american în Comisie 
după ce s’a votat această hotă
râre a spus următoarele: „America 
tși va îndeplini obligxța implicată 
tn această deJzie. Această decizie 
va cere din partea Statelor Unite 
mai multă loialitate și devotament 
fată de țeiu ile națiunilor unite".

In ședința de L> ni urmează să 
se aleagă orașul unde va fi stabi
lită reședința Un număr de orașe 
americane și-au dehgat la Londra 
reprezentanți cu a bume pentru a 
le pune la dispoziția Comis ei. Prin
tre principalele Orașe figurează 
San Francisco, FiiadeIfia, Boston, 
New -York

GUVERNUL EGIPTEAN CERE 
revizuirea tratatului anglo-egiptean

MOSCOVA După cum trans
mite corespondentul agenției Reu- 
ter din Cairo, primui-mirj tru

Fostul ministru al justiției 
ungare condamnat 

la moarte
BUDAPESTA (R dnr) — Cores

pondentul Agenției TASS transmite:
P'ocesul unuia dintre prlncl ’â’li cri

minali de război unguri, Budin ky 
Laszlo, f >st mmis’ru al justiției in g :- 
vernul fascist al Iul Szalassl, a luat 
sfârșit.

Trthunilul Poporului l’a condamnat 
la moarte prin »pâ izurA'oare,

eglp'ean a declarat ia 13 Dec. 
că in curând va fi publ cată h )- 
tărlrea guvernului egiptean dea 
se revizui tratatul anglo-egp- 
tean încheiat în anul 19. 6. La 
13 D cembrie a. c. după o șe
dință mii istrul lucrărilor publice 
a declarat că s’a hotărtt trimi
terea unei note guvernului en
glez prin care se cere să se în- 
ctapă t atâtive pentru:

— evacuarea trup; lor engleze 
din Egipt și

— alipirea Sudanului la Egipt.

Fostul prlm-mlnlstru sl 
Japoniei s’a sinucis
NEW YORK. Dela Tokio se a- 

nunță câ prințul Konoye, fost de 
trei ori prim-rmnlstru al J tponiei s’a 
sinucis Duminecă dimineața cu 
câteva ore înainte de a fi trehuit 
sâ se predea autorităților ameri
cane. Corespondentul agenției A- 
sociated Press relatează câ fosul 
premier într’o notă lăsată declară 
că nu poate suporta umilința de 
a fi arestat și judecat.

ȘTIRI SȘURTȘ <■
• Reprezentantul M nlstenilui Marinei al Statelor Unite a declarat că Statele Unite In

tenționează să aibă In timp de pace 12 000 avioane, 300 vase mari de război șl un număr de 
vase mal tricl.

• MOSCOVA, Guvernul grec a Interzis un mectlng convocat de forțele democratice 
ppntru demonstrație împotriva faptului că guverntl nu vrea să acorde amnistie deț nuțllor 
politici.

® BELGRAD S’a anunțat că a fost semnat acordul pentru schimbul de mărfuri tntre 
România si Jug slavia.

O LONDRA. Miercuri va fi publicat decretul referitor la naționalizarea minelor din 
Anglia.

® LONDRA. Corespondentul agenției Reuter anunță că guvernul maghiar va aațlona- 
llz» toate minele de cărbuni,

• LO iDRA. Președintele Beneș a declarat tntr’un discurs al său că asistăm |azl ta 
Europa la trecerea deia democrația politică la cea socială șl economică. Trecerea aceasta 
trebue să se producă tn mod progresiv.

• MOSCOVA Delegația cehoslovacă care a vizitat Uniunea Sovietică a părăsit Mos
cova plecând spre Cehoslovaci». In ajunul plecării, tov. Kcmenov, Președintele Asociație 
pentru legaturile cu străinătate», a dat ua dejun In onoarea delegației

Dynemo-Tb’llsl—C. F. R.
2:1 (0:0)

BUCUREȘTI. Duminecă la ora 
14 in f-ța unui public numeros și 
a membrilor guvernului în frunte 
CU d. Dr, Petru Groza s’a desfă
șurat la București matchul de foot- 
b I între ech-pa sovietică Dinamo- 
Tbiiisi și echipa română C F. Rr 
Rtzul atul final a fost 2—I pen
tru echpa sovietică după ce re
zultatul la pauză a fost 0—0 So
vieticii au avut majoritatea acțiu
nilor dar s’au lovit de o apărare 
dârză Jocul echipei sovietice a 
făcut o frumoasă impresie publi
cului bucuRștean. Jocul a fost 
puțin inf uiențat de stratul de ză
padă ce se afla pe teren.

După terminarea matchului d I 
Dr. Petru Groza, președintele 
consiliului de miniștri s’a întreținui 
cu jucătorii, cărora le a mulțumit 
pentru j teul desfășurat șl a ară
tat că aceste manifestări sportive 
contribue la st-iâr gerea prieteniei 
dlntr? poporul nosiru și popoarele 
din Uniu. Sov. Publicul a ovațio
nat îi delung atât pe d I Dr. Petru 
Groza cât și echipa Sovietică. 
Seara a avut loc un banchet dat 
de echipa C.F.R. In onoarea echi
pei Dlnamo.
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