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Proletari din toata țările uniți-vil

In ziua de 17 Decem
vrie, tovarășul Stalin, pre
ședintele Consiliului Co
misarilor Poporului al 
Uniunii Sovietice a reve
nit la Moscova din con
cediu și și-a reluat toate 
funcțiunile.

(Radio Moscova)Organul Comitetului Regional Valea Jiului al Partidului comunist Român 
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Gândul popoarelor din lumea întreagă 
se îndreaptă astăzi spre marele Stalin

Istoria Uolunil Sovietice este strâns 
legată de numele marelui Stalin, genia
la! conducător și dascăl al topoarelor.

Născut la 21 Decembrie 1879 în ora
șul Oori, guvernământul Tiflis, iosif 
Vlssarlonovid Stalin, care împlinește 
astizl 66 ani, a inkat în mișcarea re
voluționară dela vârsta de 15 ani lo- 
chloându-ji viața luptei pentru el be- 
rarea pcp irului său, Stalin șl-a manl- 
les'at neîntrerupt voința lui de fier, 
•nergia sa revoijționară.

,Tot ce e mal bua în soarta oame
nilor este ta mâinile acestui om cu 

d ■ ev f»țx 4-
cu haini de soldit", scrie despre Sta
lin scriitorul francez Henry Birbusse. 
întreaga omenire eliberata astăzi de 
grozăviile fascismului știe că tot ce 
•ste mal bun în soarta omenirii este 
la mâ nile geoersliss’muiul Stalin, cel 
dii tâ u dntre savanți, dintre muncitori, 
iflntre luptători.

Ințekp: unea sa pătrunzătoare, tăria 
nezsămiiită a caracterului său, clad atea 
vederilor sale, re ez eiunea hotărârilor

Sasezed de delegați al muncltorlm I din Cuglr 
tratează la Butu e$tl trecerea Uzinei la C.F.R.

S^bofi |r,| exzritst de dlre'țlu- 
nea Uzinelor met*’u-g’ce din Cuglr 
a d s a eas A inter rirdre, așa 
C”fn rhi a ătst înfr’un număr trecut 
al ziarului nostru. fntr’o situație 
extrem de grea

In fata a.retor f pte, csrs peri
clitează bunul mers al uzinei, mun- 
cifO'imea din C«glr, conștientă de 
Imp "ta |a pe care „Uzir.ele Cuglr" 
transf rm ițe pe- tru Industria d“ 
pa :e trebuie si o albe In opera de 
reons’rucțe, a luat o atitudine 
hotărâtă |mp tdva ssb tsjului, ce
rând în unanim tisfe tre erea la 
Stat sau la regia Căilor Ferate 
Române.

Pentru acest a op a plecat la 
București o d leg ție formată din 
tovarăși B'rh », președintele Sindi
calul» I I Ciălnfcertcu, secretarul 
St.-dl atului din Cuglr, Deteg.ițl au 
tratat timp de câteva săptămâni 
atât chestiunea contract. Iul colec
tiv cât și trecerea la C.F.R., a în
tâmpinat îrsâ în special în această 
privință mari pledecl șl greutăți.

Fsțl de persoectl-ra întârzierii 
la mergnt tratativelor, munr liorlmea 
din Cuglr a fost convocată In zltfa 
de 15 Decemvrie la o mare Intru 
atre, la eare a hotărât să se alea- 

sale, priceperea unică de a convinge 
șl conduce mulț’mlle, credința lui ne
strămutată în popor, 
îocrederea și dragostea 
pe care poporul o are 
pentru el, toate acestea 
explică puterea pe care 
o are lof uența sa a- 
supra tuturor celor ce 
lub-sc libertatea șl 
luptă pentru progresul 
omenhii. lnt eagi acti
vitate a Iul Stalin este 
un model de combinare 
a unei forte teoretice 
uriașe cu experlenp 
luptei revo'uțlonare 
practice, exc-pțlonală 
prin mărimea și am
ploarea ei. Just1 ț» a ve
derilor sa'e este con- 
f rmată de experiența 
Istorică o revoluției
socialiste v ctorioase. Dlntr’o țară îna
poiată în care poporul era asuprit Uniu
nea Sovietică a ajuns una d n țările

I V. STALIN

gă o n'-uA d legație formată de 
data aceasta din 60 de muncitori 
care să plece I* B curești

Tovarășul lsp*s, vieceprf ș*dln- 
teie Slndi atuul, a arăt t cu o a- 
zia acestei întruniri gr-utftle în
tâmpinat» de Sindicat In lp.*a pre 
ședinlelui și a secmta/Utel.

Tovarășii B jbu și C ăinlcesca 
su expus pun te le <~>bti ute prin 
contractul coectiv. Apoi au expli
cat rostul pe care II «re «Irkgalla 
de 60 munci rf, care pl rând la 
Rijcureș I va retuș la Președinția 
C nsil ul de Miniștrii tr -lativele In 
IgStură cu trecerea Uzinei la 
C F. R

Muncitorimea din C«-g'r și a ma- 
n testat d'n nou, h' tft â* voința 
ca această trecere să s* facă în 
mr d cât m«l gr'bnic. M nci orii 
șl au mani stat In acelaș timp în
crederea In guvernai Dr. P»tru 
G oza. c.sre nu a întârzia sâ ia 
o hotărâre menită să rt/oKe e- 
rerea îndreptățită a muncitorilor 
din Cug'r, în interesul refacerii e- 
C» nornice a țării pentru care mun- 
clto Imes din țara întreagă se a- 
flă Io fruntea luptei.

cele mai înaintate, țara cu cea mal de
mocratică constituție din lume. Sub 

conducerea Iul Lenln 
și Sta1 In, Partidul Co
munist bolșevic a arătat 
lumii întregi cum se 
poate ridica o țară 
înapoiată, ruinată la 
înălțimea Statului So
vietic, prin unitatea în 
luptă și în muncă a 
poporului, a muncitori
lor, țăranilor, Intelec
tualilor. împreună cu 
mareie Lenio, conti
nuând după moartea 
lui drumul pe care l a 
desch s, Stalin, în frun
tea Partidului bolșevic a 
condus poporul sovie
tic din victorie în vic
torie.

Dar grandioasa operă de construcție 
socialistă a f >st întreruptă de atacul 
m'șelcsc al h tardelor fasciste Împotriva 
Uniunii Sovietice. La chemarea puterii 
sjvlclice, la <h maiea marelui Sta in, 
popoarele Uniunii Sovietice s’au ridicat 
ci un singur om pentru apărarea bu
neilor cucerite, a libertății, a democ- 
ntiei, a ind prndențd patriei lor. Cu 
itfigltul „Pentru Patrie, Pentru Stalin" 
au litn'at milioane de oameni sovietici, 
cu loz n» a aceasta luptătorii glorioasei 
Armate Roți', condusă de gmlahil stra- 
t»g șl organizator, generalissimul Șta
if, au zdrobt puterea ml lt. r.1 a fas- 
d'multil. Genialul conducător duce ast- 
f I cprr I b,1 dă lupta tuturor pnnfla-

—MW ]J———

O importantă conferință asupra 
cont actelor colective de muncă

Erl a avut loc In sediul Confedera
te Genera e a Muncii o conferința a 
deleg dUor Comisiilor Locale din tn- 
iVoga fard ș a reprezentanților Unl- 
tmllor rari p rtlclpă la tr< tatlvele dn- 
st nrnt u In het’fa contractelor colec
tive de mancă Confer/nia a fost pre- 
7 dară de nv irăș'l Angheltu Em han 
ți Gh gh? S ula

Seopui a es cl conferințe, a fost pre
cizarea fitului ci m tratase duse tra
tativele entru tmhrerea ocestor con
tracte r.olectivc de muncă.

S'a dat cf'lre confrocfiCui co'fctlv- 
mndet înt< cm t de Confe ieroția Gene
rală a Muncit care urmează a fl als- 
irlbuit tuturor Comisiilor Locale, ta

lelor dornice de libertate. Strâns unite 
în Patria socialistă, popoarele Uniunii 
Sovietice respectă drepturile și inde
pendența celorlalte țări, cu care au dove
dit întotdeauna că vor să trăiască in 
prietenie.

Unitatea în luptă dintre cele trei 
mari puteri aliate, care a făcut posi
bilă înfrârgerea fascismului, continuați 
după victorie, va asigura reclădirea lu
mii după acest crâncen război și con
solidarea unei păci durabile. Spiritul 
de libertate șl democrație, de dreptate 
națională și socială, care caracterizează 
nnUifcs Uniunii Soviet* O ’>Ai L:» ț 
în afară, fac d:n U. R S, S. f-lctoruJ 
cel mai consecvent al pad!, bazată pa 
independența șl suveranitatea tuturor 
țăriior, tuturor popoarelor, tuturor na- 
ți jnilllâților. Luptând pentru unirea 
tuturor forțelor pentru consolidarea de
mocrației, adâncind prietenia cu marea 
noastiă vecină dela Răsărit vom con
tribui la trăinicia acestei păci.

Numele lui Stalin, simbolul unității 
morale șl politice a societății sovietice, 
deșteaptă speranțe lumin» ase în toate 
colțuiile lumii și răsună ca o chemare 
la luptă pentru pacea și fericirea po
poarelor.

Către el, care cimentează unitatea 
între popoare, care pune trainică te
melie frăției șl păcii între popoare, se 
Ind e.iptâ astăzi gSndul tuturo» celor 
ce muncesc din lumea Intrezgă șl din 
țara noastră, cu urarea Izvorâtă din a- 
dâncul inimii șl al gândului ca ani 
mulțl sl-i permită continuarea șl do 
iăvâ șirea măreței snle opere pentru 
binele îr.tregcl omeniri.

soflt șl de un InsiruclaJ de fc'ul cum 
va trebui prelucrat șl aplicat dcia ca» 
la caz.

Iov. E Anghellu a voi bit despre 
tratativele cart ou avut loc între re
prezentanții Uniunilor șl a! C. G. M.~ 
ului pe de o pa te șl delegații patro
nilor șl U 'Ir ului pe de altă part.*.

S’a d sculat apoi problema p mei 
de frecvență, a Indemnizațiilor de chfi 
tle, a sporului de scumpite, a primei 
de vtch me.

S’au mal ridicat deatemenl ch>st uni 
în legătură cu încadrarea ucenicilor 
în cont'artele colective de muned *1 
ra gratificat Iile pentru Crăciun,
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Buletin Intern
BUCUREȘTI. Luni după amină s’a 

ținut In sala de festivități a Prefecturii 
Poliției Capitalei solemnitatea deschi
derii conferinței pentru prefecți! din 
întreaga tară. La lucrările conferinței 
part cipă șl mtmbrll consiliilor politice 
de pe lângă prefecturile de județ.

Ședința șl-a continuat lucrările Marți. 
T< v. Teokiri Oeo'g^scu a făcut o 
amplă expunere asupra situației gene
rale din țară dând instrucțiuni asupra 
rezolvării prob?melor. Prefecții au fă
cut flecare în parte expuneri ssupra 
nevoilor locale.

*
Minlsteru’ Eincațiet Naționale aduce 

la cunoștința directorilor de școli pri
mare șl t'.curdare'câ vacanța de Crdclun 
se prelugește pâiâ la 1 Februarie 1946 
la școlile c re nu aa combustibil pen
tru Iarnă. Scolie care aa combistlbll 
tșl vor începe cursurile la 8 Ianuarie.

*

ta Confederația Generală a 
Mancli a avut io: o conferință 
a reprezentanț lor comitetelor 
locale din (ard Scopul acestei 
conferințe a fost precizarea fe
lului cum trebuesc duse tratati
vele pentru tncheerea contraste
lor colective de muncă.

*
Echipa „Dlnamo“ va susține 

al doilea match de foot bal Joi 
20 Decembrie, ora 14, pe tere
nul ANEF din București cu du
hul .faventus*.

IN JUDEȚUL ALBA 
Elemente reacfionare-fasciste 
devastează pădurile Statului

Elemente reacționare, manlste-bră- 
tienlste, din comunele: Clguzel*, Sll- 
vaș, H rpârta, Aslolp, Gâmbaș, Clucl șl 
Copand, au Intrat și devastat pădurile 
fostei proprietăți Bsnffy șl Teleky, cari 
prin legea de rehrmă agrară au intrat 
îa patrimoniul Statului.

Organele locale și silvice, au atras 
atenția la timp, de a nu se proceda la 
tăierea acestor păduri, atâta vreme cât 
■n sunt sosite dlspozlțluni, prin Mi
nistrul Agrlmlturll șl Domeniilor, dela 
Cass de administrarea șl supraveghe
rea bunurilor inamice, privind admi
nistrarea șl exploatarea lor.

Totuș1, — în ciuda măturilor luate — 
elemente reacționare din Pa’tldul Na
țional Țărănesc al iui Maniu șl Parti
dul Național Liberal, al Iul Brătianu, 
precum șl rămășțele fasciste din aceste 
oomune, s’au constituit sl organizat în 
bande, instigând șl o bună parle din 
populația pașnică, d” a se solidariza la 
devastarea acestor păduri, cari formează 
p:opr etatea Statului.

Mai mult. Aceste elemente cu mani
festări antidemocratice, au devastat șl 
d pendlnțeln castelului din Cluguz'l, de 
unde s’au sustrag, țigle, cărămizi șl 
scânduri.

Din cercetările făcute la fa(a locului, 
s’au Identificat persoanele vinovate de

«Legionarii să fie scoși
V din învățământ

Strecurarea în posturi de răspundere 
unor elemente dușmane ale democraa

{iei, dușmane ale poporului constltue 
un pericol ca-e trebue combătut cu cea 
mai mare hotărlre. Prin împrejurări Încă 
necunoscute a fost transferat în postul 
de învățător la școala primară din Că- 
lan fostul legionar, șef de cuib, condu
cător al Intregel plase Deva, Popescu 
Cornel, comandantul rebeliunii din 
Deva. Fa{ă de rezultatul nul al cereri
lor făcute de părinții copiilor de a se 
reveni asupra acestei numiri, care ar 
compromite grav democratizarea învă
țământului, s’a h tărît o ședință a tu
turor părinților pentru a lămuri pe sub- 
inspeclorul din Simeria, însărcinat cu 
anchetarea, asupra acestui caz.

Dar învățătorul legionar s’a pregătit, 
adunând la șed nță pe toți prietenii lui 
legionari pertru a influenta mersul an
chetei în favoarea lui. La cererea justă 
ca să rămâcă Ia ședință numai părinții 
copiilor, ei fiind primii și s'nguril inte
resat! la reala clarificare a situației, 
prietenii legionari al învățătorului au 
început să facă agtație reacționară, 
șovină, susținând sus și tare că In Ro
mânia nu are drepturi nimeni în afară 
de Români. In fața acestei atmosfere 
care amenința să degenereze în bălaie, 
părlnț’.i s’au retras din sala d* ședințe 
demonstrând atitudinea de protest în 
fața unei anchete care ar decurge In 

călcarea dispozițlunilor aii. 8 din Con
venția de Armist tiu, precum șl ele 
mtnlele reacționare, cari au instigat șț 
amenințat orginele locale. Contia lor 
s-au dresat procese veibale, urmând 
ca în ccl mii scurt timp, să se la mă
suri de darea lor in judecată.

Dăm mai jos numele clementelor re
acționare, cari au Instigat, amenințat or
ganele locale și silvice și comis abateri, 
prin tăierea abuzivă a pădurilor Intrate 
în proprietatea Statului.

La comuna Silvaș.
Hiarja Ioan, Boldea ioan.

La comuna Spalnaca.
Orulța G'lgor, Grozav MnftH, Sco

arță Ioan, lacob Ioan, HoarjJ Manaale, 
OaVa Gl'gor, Arghluș Ioan, Grulța Ioan 
1. Gllgor, Grozav Terdor, Jiirj Ioan, 
Podar Oh. I. Oh, Lengh’r Congtantlni 
Grulța Ioan I. Susana, Oprea Sofroa, 
Rus Teodor, Oanca Vaslle, Pod»r 0h. 
I. Gllgor, Oițla Iile, R .șea Ionel.

La comuna lioparta.
Barbu DUu, Grulța Pavel.
Aceste elemente reacționare manlste 

care s’au făcut vinovate de devastarea 
averii statului șl de călcarea Convmtlcl 
de Armistițiu trebuesc pedepsite în nmd 
exemplar.

asemenea condțlunl. Subinspectorul 
din Simeria a rămas astfel să ia decla
rații numai d*la foștii legionari.

Părinții cop'ilor au declarat că ou 
recunosc această anchetă și au cerut 
o nouă anchetă, care să se facă în spi
ritul democrat de dreptate.

In fa(a gravității acestui fapt credem 
că se impune cea mai mare urgentă în 
rezolvarea acestui caz. Foștii legionari 
vinovat! de fapte criminale care ar fi 
trebuit să fie de mult în lagăr nu se 
pot plimba liber și cu atât mai puțin 
nu pot fi lăsați nici o zi într’un post 
atât de însemnat ca cel din învățământ 
unde are răspunderea educării vlăstare
lor tinere, cetățenii de mâine ai tării.

O an.hetă urgeDtă șl imparțială tre- 
bue să decidă cât mai curând și mai 
precis locul ce se cuvine trădătorilor 
și dușmanilor poporului.

Un ultim termen
pentru obținerea Buletinelor 

de Populație. Comunicatul 
Ministerului Afacerilor Interne

Cu ocazia raziilor făcute tn ultimul timp 
s’a constatat că multe "'‘’rsoanc nu posedă 
încă actele legale de lej '*ie.

Ministerul Afacerilor Ir. ..ordă un ul
tim tnrmen, tuturor celor :

— Au fost demobilizați sau iutorși dia de
portare, foștilor prizonieri, celor ce au re
venii, In tara de pe urmi retragerii armatelor 
bau riște, hortiste celor ce au fost urmăriți 
pentru diferite infracțiuni politice, foștilor le- 
gionaii, celor eliberați din lagăre și celor 
oare din negllj nța nu și-au procurat Încă 
acte de legitimați!, dacă se vor prezenta până 
in seara zilei de 30 Decembrie 1945, la Po
liție respectiv Biroul Populației.

Tuturor acestora organele de Poliție le vor 
elibera dovezi de prezentere.

In baza dovezilor eliberate cel interesați 
vor primi buletinul dela Biroul Populației 
In fiecare zi. Intre orele de serviciu, până ia 
So Decembrie 1945

Toț cel care nu se vor prezenta până la 
aceea dată vor suferii rigorile legii.

Filderman demascat 
de D-l SărAțeanu

In declarațiile făcute presei, D I Să- 
răteanu, președintele U. E. R a de
mna at atitudinea antidemocratică pe 
care fostul președinte Dr. Filderman a 
căutat să o imprime acestei organizații. 
Deși apr «ape unanimitatea populației 
evrcești, după eliberarea pe care a 
trăit o împreună cu poporul român la 
23 Aogust, s’a încadrat In rândurile 
chemate să as'gure consolidarea demo
crației șl progtcsulul, o Inf mă minori
tate, dintre care șl câțiva foști condu
cători cum e Dr, Filderman, legat de 
faima unor nuri concerne industriale, 
In slujba unor interese egoist?, csută 
■ă abată organizația dela linia ei fi
rească. Impnriva celui mal elementar 
simt politic șl contrar celor mal firești 
ob lgațiuni morale Dr, Filderman, cu 
toate avertizările continuă să persiste 
în atitudinea do susținere a unor par- 
tlue ca e au împins țara In pragul pră
bușiri. Fiță de dezaprobarea manifes
tată de U. E, R care pe linia politică 
de susținere a democrației participă la 
acțlunoa Comitetului DemocraticEvreesc, 
Dr. Filderman uneltește mal departe 
îmPotriva nouei conduceri a organizației 
pecetluind definitiv despărțirea între 
el șl U. E R, astfel că nu mal poate 
pretinde să reprezinte pe evreii români, 
care legați de soarta României prin 
trecut și viitor vor să lupte pentru o 
viajă nouă bazată pe libertate șl dreptate.

Știri din țara >
Sovietelor

7ov, Slmdorov șeful constracțlllor 
de tuneluri șl metropolitane a declarat 
că odată cu construirea celei de a pa
tra tranșe a metropolitanului din Mos
cova, va înctpe șl construirea metro
politanului la Leningrad. Prima Unit 
din Leningrad va avea peste 8 km. In 
curând se va începe șl construirea me
tropolitanului din K ev capitala Ucrai
nei. Prima linie a metropolitanului dltt 
Kiev va avea o lungime de aoroxlma- 
tlv 10 km. șl j imâtate.

*
500 expediționari geologici lu

crează în UJrali și ținuturile nor
dice. Ei au descoperit bogate ză
căminte de metale.

*
In ultimul timp guvernul sovietic 

a acordat țăranilor din regiunea 
Moscovei credite pe termen lung 
care se ridică la peste 60 milioane 
ruble. Cu acești bani ei au cons
truit zeci de mii de case. Toți ță
ranii care au rămas fără adăpost 
de pe urma ocupației liitleriste s’au 
instalat acun în case noui.

*
In gările din Moscova s’au fi

xat circumscripții de votare pen
tru cetățenii care vor călători cu 
trenul în ziua alegerilor.

Populația maghiară 
din județul Hunedoara 

în ajutorul prizonierilor 
de război reîntorși.

Pop ileția magh’ară din județul Hune
doara a colectat o cantitate de 3 00C 
kgr. aliment pe care le-a trimis Cămi
nului prizonierilor de război la Cluj. 
S’au colectat 700 kgr. făină, 1.200 kgr, 
cartofi, untură, bolonlale, medicamente, 
pansamente, etc.

Căminul prizonierilor de război prin 
ziarut „Vl’^gcsăg" transmite mulțumi
rile sa'e populației maghiare din Deva, 
Simeria, Cristur, și întreg județul Hu
nedoara pentru ajutorul mărinimos pe 
care-l acordă prizonierilor reîntorși,

POLIȚIA DE REȘEDINȚĂ DEVA 

Nr. 148'0—1945,

Publicațlune
in conformitate cu dispozltiunile Ord Di- 

rccțluncl Oencrale a Politici Nr, 38220 din 3 
Decembrie 1945, sc aduce la cunoștința ge
nerală, că Începând dela 1 Ianuarie 1946, a’au 
creat următoarele posturi bugetare :

1 comisar ajutor,|
5 agent de politic,
15 gardieni publici.
Pentru ocuparea acester posturi, candlda- 

(H sc vor prezenta până la data de 22 De
cembrie 1945, pentru a primi Informntlunl le 
Biroul Administrativ al acestei Poliții sau a 
Comisariatelor din județ

Șeful Poliției, 
IANCU TODORAN

Citiți șl rrspAnJ’tl ziarul

..ZORI NOI"
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A. S. IAKOVLEV: POVESTIRI DIN VIAȚA MEA
Cea dintâiu întâlnire

După prima mea întâlnire c.i tova
rășul Stalin, am avut de mai multe ort 
ocazia să mă întâlnesc cu el pentru 
chestiuni de lucru. Șl chipul acestui 
om mare a început să-mi apară din ce 
în ce mai limpede.

Stalin este excepțional de modest în 
tot ceia ce-l privește personal.

Se îmbracă simplu: până la izbucni
rea răzh Mulul, purta de oblcelu o tu
nică gris, — adică propriu zis nu o 
tunică, ci o haină comodă de lucru, 
care să nu «tingherească mișcările, 
pantaloni gris tăcuți din aceiași stofă și 
dzm» ușoare comode din piele moale.

In timpul conversației are obiceiul să 
■e plimbe încetișor prin cabinet. Ascultă 
pe interlocutorul său, Sta in li întrerupe 
foarte rar, lăsându I să și exprime gân
dul plnă la capăt.

Am observat că în timprl ședințelor 
organelor guvernamentale i se trimit 
ades-.a biletele. Le citește întotdeauna, 
le îndoaie cu grijă și le pune in buzu
nar. Nici unul dintre ele nu e trecut 
eu vederea.

Stalin nu tolerează superficialitatea și 
e necruțător fată de acei care, partici
pând la discutarea vreunei probeme 
oarecare, dovedesc că nu cunosc ches
tiunea. Asemenea oameni sunt criticați 
de el cu o ironic mușcătoare, plerindu- 
1e pentru totdeauna, pofta de a vorbi 
în chip nechibzuit în prezenta lui.

Rezistenta la lucru — iată trăsătura 
caracteristică a lui S'a'in.

Nu odată am fost martorul unor dis
cuții de felul următor: i se dă o însăr
cinare oarecare vreunuia dintre oamenii 
careocună posturi de răspundere. Azeula 
spune:

Tovarășe Stal n, termenul e prea 
scurt și îndeplinirea acestei însărcinări 
este foarte grea I

Stalin îl răspunde:
— N ii nici nu discutăm altceva de

cât treburi grele. Tocmai pentrucă e 
vorba de o chestiune grea, te-am Invi
tat aici. Soune-mi mai bine de cc a- 
nume ajutor al nev le pentru lucrul 
acesta șl fă așa ca totul să fie execu
tat cumsecade șl în term n.

Lui Stalin li place să primească la 
întrebările lui '>n răspuns s urt, direct 
șl respicat, fără șovăieli. De oblcelu, 
acela care se afă pentru întâia dată la 
Stalin, nu s* încumetă să răspundă în
dată la întrebarea pusă, căutând să-șl 
chibzulascâ răspunsul ca să nu trântească 
vre o prostie. La început și eu, înainte 
de a I răspunde tovarășului Stalin, mă 
codeam, mă uitam când la fereastră, 
când la plafon.

Iar Stalin îmi spune odată râzând:
— Degeaba te uiți la tavan, nimic 

nu e scris pe el. U'tă-te mai bine La 
mine șt spune tot ce crezi. Este lucru 
care ți «e cere.

Odată la o întrebare directă ce mi-a 
pus-o, ml-a fost greu să răspund. Nu 
știam cum va primi Staiin răspunsul 
meu, îi va fi oare pe plac, cela ce-i 
voi spune?

Observând acest lucru el îmi zice cu 
seriozitate:

Te rog numai un lucru: răspunde 
ceeace crezi d ta. Nu căuta să-mi s iui 
celare crezi că ar putra să-mi placă 
taie. Când vorbești cu mine, asemenoa 
lucruri sunt Inutile. Cu ce ne am alege 
din conversația noastră dacă d ta vei 
sta să-ml ghlc’ștl dorințele ? Să nu ți 
închipui că va fi ceva rău în faptul 
unei eventuale nepotriviri între cele ce 
vel spune d ta și părerea mea. Dum
neata ești specialist. Stăm de vorbă 
pentru a învăța șl eu ceva dela d-ta, 
nu numii a te învăța noi pe dumneata.

Caracterizându-1 pe unul din foștii 
oolaboratorl de răspundere care fusese 

demis pe timpuri dia funcțiunea ce o 
ocupa, tovarășul Stalin spuse:

— Care sunt părțile lui slabî? îna
inte de a răspunde la vre-o întrebare 
oarecare, el încearcă să ghicească de-a- 
dreptul în ochii tăi răspunsul ce1 ar trebui 
să-l dea prntru a nu se vădi de altă pă
rere, pentru a ți fi pe plac. Un aseme
nea om poate să aducă o mare pagubă 
cauzei fără voința lui.

Odată Stalin a spus:
Dacă ești ferm convins că al drep

tate și poți d >vedl acest lucru nu tre- 
bue să ții socoteală de părerile altora, 
ci trtbue să acționez' 2 șa precum îți 
di:tează rațiunea și conștiința d tale.

Stalin nu suferă ignoranta. Când se 
întâmplă să-i fie p ezentat vreun do
cument p'oit întocmit se indignează:

Acfiunea Apărării Patriotice V

„Totul pentru lecuirea rănilor războiului 
trebue sprijinită

II

Apărarea Patriotică din Deva în co
laborare cu organizațiile democratice, 
Parohiile, Școlile șl autoritățile civile șl 
militare a organizat o acțiune de aju
torare cu ocazia sărbătorii Crăciunului.

Aceasta nu este decât continuarea 
acțiunii 1.0 V R. din luna Octomvrle, 
mărturie f'delă a faptului că datoria no
astră de a sj ita victimele războiului nu 
este legită de date f>xe șl rigide. Acel 
ce șl-au jeiflt fntfg it tea lor cdrporală 
pentru lupta contra barbarii i hllleriste, 
acei ce și-au dat sufletul fără preget 
pe câmpiile de luptă, lăsându șl soțiile 
Îndoliate șl copii pe drumuri, îșl cer 
drepturile lor.

Astăzi când Insfârșit ne bucurăm în 
pace de un Crăc'un liber, când aceasta 
sfântă zl de sărbătoare creștinească o 
putem serba cu toții descătușai de 
dictatura antonesciană șl de călăii pro- 
fasclștl, care au târât Țara spre pră
pastie, gândul nostru trtbue să se în
drepte spre Invalizii, orfanii și văduvele 
rămase depe urma acestui răsboiu. Tre- 
bue să-l sprijlnim, să le dăm pos blll- 
tatea să se bucure de o mâne ire gus- 
tuasă, o cameră cald1, haine că duroase, 
să compensăm în măsura posibilităților 
noastre absența celor dragi, să ștergem 
durerea de pe frunțile celor loviți pe 
nedrept de flagelul răsbolulul.

Această acțiune de Crăciun, începută 
cu colaborarea solidară a tuturor orga
nizațiilor arătate mai sus, speiâm că va 
găsi un ecou favorabil în sufletele ce
tățenilor șl va ajunge la rezultate fru
moase. Deasemenea ne exprimăm spe
ranța, că aceasta colaborare, nu va fi 
ocazională, ci se va perpetua netezln- 
du-se astfel drumul spre a ajurgț cât 
mal degrabă la atingerea «copului: le
cuirea rănilor răsbolului pentru întro
narea fericire! în Țară.

Duminică, 23 Decemvrie la D’va în 
sala Teatrului Comunal, se va face 
distribuirea darurilor de Crăciun în or
dinea următoare: Invalizi, văduve, or- 
fani din rlabolul actual, apoi cei din 
tăsholul mondial trecut șl în sfârșit po
pulația săracă a orașului.

Apărarea Patriotică învltă pe această 
«ale publicul, să pirfe la această 
festivitate.

cu Stalin
Ce Ignorant 1 Ia încearcă însă să-l faci 

vreo observație: va încerca nu numai 
decât sâ-șl explice ig'oran[la prin ori
gina Iul muncitorească sau țărănească. 
Neînteme ată justificare. E pur șl s mplu 
mărginire și nesimțire. Mai ales în do
meniul apărării militare, nu-i este per 
mis nimănui să motiveze prin originea 
sa muncitorească sau țărănească, insu
ficienta instrucției sale, nepregătirea 
tehnică, lipsa de cultură sau necunoaș
terea profundă a chestiune!. Dușmani 
noștri nu ne vor acorda circumstanțe 
atenuante de dragul origine! noastre so
ciale. Tocmai pentrucă suntem munci
tori și țărani trebue să fim multilate
rali, pregătiți ireproșabil în toate pri
vințele, pentru a nu fl întru nimic In
feriori dușmanului.

X
Se va da un raport detailat, despre 

rezultatul acțiune!.
Ajutorarea victimelor răsbo'ului nu 

este o operă de caritate ci o datorie 
sfântă pentru toți cetățenii țării. Acți
unea Apă'ărll Patriotice „Totul pentru 
lecuirea rănilor cauzate de răsboi- tre- 
bue sprijinită cu maximum din posibi
litățile noastre.

Campania pentru lichidarea 
analfabetismului

Tov. Ștefin Voitec ministrul E 
ducațiel Naționale a vorbit eri la 
radio, adresându-se cărturarilor de 
la orașe și sate, chemându i să 
participe din tot sufletul, la marea 
acțiune culturală, socială șl națio- 
nrlă, la care pornește de azi Mi
nisterul Educației Naționale: cam
pania pentru siârpirea neșt inței de 
carte, I gată strâns de aceia a ri
dicării nivelului de cultură al ma- 
sselor populare.

Tov. Voitec a început cu o con
statare simplă, dar dureroasă: Ro
mânia este o țară în care analfa- 
bntismul este o plagă rușinoasă și 
alarmantă.

Recensământul analfabeților a- 
rată că țara noastră numără a- 
proape 5 milioane de neștiutori de 
carte până la vârsta de 50 de ani.

Cauzele care ne-au dus la a- 
ceastă situație, rezidă în regimu
rile iobpg, neoiobag șl pseudo-de
mocratic de tristă amintire.

înființarea școlilor la sate a în
tâmpinat deaiungnl vremii rezls 
tența neînduplecată a boerilor, a 
marilor stăpânitori de pământuri, 
boerime care îșl da seama că lu
minarea sătenilor ducea Inevitabil 
la eliberarea muncii lor.

Intre anii 1836 și 1864 s’au în
ființat doar 259 de școli sătești în 
Muntenia, iar în Moldova, unde 
situația era șl mal rea, în anul 
Unirii Principatelor se găseau doar

Condamnările 
rostite de Instanțele , / 
speciale de sabotaj X

Instanța specială de pe lâng5 tribuna
lul Hațeg a condamnat pe Tâtuleseu 
Adela d n Strei Plopi la 50.000 lei a- 
mmdă pentru speculă, iar pe Mo za 
Marfa din Bîrthdot la 50.000 lei a- 
mendă pentru acelaș fapt.

Instanța specială de pe lângj tribu
nalul Deva a condamnat pe L'wlngher 
Isabela din Deva la 50.000 lei amendă 
pentrucă a vândut produse CAM. fără 
1 revet, Steinberger Bela dn Deva la 
60.000 Iei pentru speculă, Țapu Victor 
din Hațeg la 50.000 Iei pentru speculă, 
Samaiovici losif din comuna lila la 
60.000 lei pentru speculă cu petrol, 
Meryay Alexandru dia comuna Simerla 
la 50 000 lei amendă pentru speculă 
cu stofă. Antal Origorie din Deva la 
50.000 lei amendă pentrucă prin ame
nințări a vrut să determine mutarea 
chiriașului său, Simedrea llie din Pet- 
rileni la 60.000 lei amendă pentru spe
culă cu ț gări, Maria Herb an din Teliu- 
cul Inferior la 50 000 lei amendă pen
tru speculă cu tutun, Oanea loan din 
Brctelin ia 50.000 lei amendă ^pentru 
specuB, J jsan Alexandru din Simerla 
la 60.000 lei amendă pentru specula 
cu țuică, Nagy Carol din Deva la 
75.000 lei amendă pentru faptul de i 
nu fi afișat prețurile șl nu a elibera 
note de plată, Ardelean B. Vaslle 1< 
100.000 lei amendă, iar pe Stiâmbt 
Gheorghe din Deva la 50.C00 amendf 
pentrucă n’a avut prețurile afișate li 
băuturi și le-a vândut la preț de spe 
culă.

25 de școli la sate și 30 la orașe 
Numărul îngrijorător de neștlu 

tori de carte și de insuficlenț 
culturali, este cea mai aspră osân 
dire a trecutului, a regimurilor po 
litice și șotiile de până acum, , 
tuturor partidelor și politlcienllo 
cari au avut în trecut răspunde 
rea guvernării în această țară.

In ofensiva pe care o începer 
azi, zi istorică în desfășurarea de 
mocrațlei românești, sunt dou 
acțiuni bine lămurite: 1, Acei 
pentru luminarea neștiutorilor d 
carte, prin înv, țarea scris cititi 
lui și socotitului.

2. Răspândirea până în strati 
rile cele mai adânci a unei cultu 
integrale, temeinice șl neconten 
susținută, pentru creșterea nlvi 
lului cultural al poporului.

Acțiunea organizată împotrk 
analfabetismului începe azi, în toal 
țara, cu nestrămutată hotârâi 
pentru deplină r ușită.

Școala de cadre a Regie 
nalel Valea Jiului a P.C.I 

vă învltă la serbarea 

arti s t i c o-cu Itural 
organizată cu ocazia ani

versării zilei de naștere a 
Generalisimului STA LI 
în sala Teatrului Comunal, Vini 

21 Decembrie 945, orele 20.
INTRAREA LIBERĂ.
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-= ULTIMELE ȘTIRI
PLANUL CINCINAL 

AL LETONIEI 
SOVIETICE

S’a terminat elaborarea plane
tei cincinal de desvoltare pașnică 
a economlet naționale a Repu
blicii Sodcliste Sovietice Letone. 
Intr’o convo/b re cu vlce-preșe- 
dlntele Consiliului Comisarilor 
Poporalul al Republicii Socialiste 
S vletice Letcne șl Președinte al 
eomlslunil de planificare, ne-a de

clarat:
.H't’eriștH au pricinuit econo

miei națlorale letone pagube enor
me. In economia rurală au fost 
distruse 30 sovhozuri, 50 stațiuni 
de tractoare, 518 centre de îm
prumutarea callo', zeci de mii de 
tractoare șl mașini agricole."

.Peste 800000 vite ma'l, un 
număr însemnat de cai, poeci, vi
te mărunte, au fest ucise sau 
transportate tn Germania".

9Aa fost aruncate In aer sau 
complect distruse cele mat mari 
uzine d n L>tonla. Utilajele cele 
mat prețioase au fost trimite In 
Oerman a.

Rezervele de combustibil au fost 
distruse Daunete se rtdfcd >a mi
liarde de ruble. 'Sute de așeză
minte culturale — școli, muzee, 
biblotect, au suferit de pe urma 
naziștilor."

.Lucrările de restaurare au în
ceput Imed'at după eliberarea Le
toniei Până tn momentul de față 
au fost date In exploatare 
cca 70" , din Intrep'lnde’lle In- 
dust laie care exlx'au înainte de 
război". Pianul aco'dd o mare 
atent'une dezvoltării bazei de 
comb-stibll șl energetice a In
dustriei cart până la sfâ'șltul 
planu’ul t-ebue al C'eazcă de 
mai mult de druâ o I. Industria 
eleciro'rchnlcâ trebue să crească 
de peste II ort șam. d.“

Planul cin Inal acordă o mare 
atențiune dezvoltării Industriei 
tex'l e care tn comparație cu anul 
1945, va deveni de 7 ori rml 
put'rntcă Va lua o ma e des 
volta e Inluiirla de tn:ălțâmlrte 
șl tricotaje

Realizarea pla-ului cincinal 
v aduce după sine creșterea 
Intr’o măsură și mal mare 
a bunei stări materiale și cul
turale a Letoniei.

Dacă vrhel Letonii l-ar fl 
trebuit zeci de ani ca să se res
taureze, Letonia Sovietică tn de
curs de turnai cinci nnt va res
taura nu numai cele d struse dar 
va depăși ca mult nivelul de trai 
dinaintea 'ăzbolulul.

D. Byrnes și Bevin vor vizita pe
GENERflLISSIMUL ST fi LIN

MOSCOVA. — Cea de a doua 
ședință a conferinței miniștrilor 
afacerilor streine s*a terminat după 
două ore de conversații.

începând de astăzi și până la 
sfârșitul conferinței, cei trei minișt-i 
de externe se vor întâlni zilnic la 
erele 15.

LONDRA. — Un purtător de cuvânt 
britanic care se află la Mascova a ca-

Procesul căkilop hiticriști Id Smoîensh
SMOLENSK. (Rador). — Cores

pondentul Agenției Tass trai s uite:
Procesul celor 10 călăi hitleriștl, 

acuzați de a fl exterminat zeci de 
mii de cetățeni sovietici și prizo
nieri de război continuă.

Acești bandiți, care au ucis zeci 
de mii de pstrioți șl care s’au spe
cializat In materie de asasinat, dj 
jafuri șl de violuri, se află acum 
pe banca acuzaților, adică pe lo
cul ce II se cuvine.

„Asasinând șl săvârșind celelalte 
nelegl Iri, a declarat acuzatul Mue- 
ller, noi nu ne dădeam seama da

Pentru prima na*ă

Femeile ș| tinerii 
vor vota în Japonia
NEW YORK. — La Tokio dl-ta 

pporezA va fl desfmțatâ !□ urma 
hotârârli Crmacdamentulul Aliat. 
Una dm cele mal însemnate schim
bări a venit acum In Jiponia: o 
nouă I» ge prin care a fost intro
dus pentru pr ma oară In J iponla 
p Inclplul că ferre le șl tinerii 
vor putea vota. înainte de de- 
zolvarca dietei va fi votată o 
kge care va da muncitorilor drep
tul : de a Irch ia contracte c lec- 
tive și alta car# va desf.nta mo
șiile feudale.

șr/R’/ scc//?z~e
• Congresul partidul I aodal democrat aostrlao a hottrâl participarea la viitorul gu

vern austria’.
• A TENA Noua leg* asupra amni stiilor din Orecln a Intrat în v’goare.
• LONDRA Prem erul At le a anunțat că Ministerul Inform ițlunlior va fl lichidat. In 

cet mal scurt timp va fi format un birou central de Informațlunl care-l va lua locui.
e MOSCOVA. La Fila felfia are loc al doilea congres de medicină sovleto-amerlcan 

la eare participă oeite îOo deleg ifi. La deschl lere președ nfele congresului ■ cetit o scri
soare de salut din partea Președintelui Truman

® NEW YORK. Generalul N'mitz, fostul comand »«f al fofel americane din Oceanul 
Pacific și-a luat oficial tn primire noul pos’ de șef al stdului m«| r al marinei Statelor Unite

• LONDRA Ziarul „Times* acrie despre situația din Romlnta că „Garda de Fler* 
tșf mal păstrează legăturile sale ce Mania.

• LONDRA Cererea revizuirii tratatului aaglo eglptran na vs li laatl ta dlscețil 
ta sin te de Intoer eres dela Moscova a d-lnl Bevin

• LONDRA. Os Arai Nou dl Churchlll va fese « vizită ta Statele Unita,

racterlzat ședința de Luai drept ua 
schimb de vederi. S’a declarat că opi
niei publice nu i se va aduce nimic la 
cunoștință până la termloarea confe
rinței. Se păstrează strict secret atât 
discuțiile cât și ordinea de zi.

D-nii Byrnes șl Bevin vor vizita 
pe Generalis8imul Stalin cu ocazia 
conferinței.

cea ce facem, pentrucă In ochii 
noștri rușii nu erau ființe omere- 
nești, faptele noastre devenind o 
obișnuință pentru noi*.

SITUAȚIA
LONDRA. (Rador). — Postul 

de radio Mtibourne anunță că

CINCI ANTIFASCIȘTI 
spanioli condamnați

LONDRA, (Rador). — Corespon
dentul Agenției TASS transmite:

Core->p' ndenful din Mad id al 
ziarului DAIIY TELEGRAPH șl 
MORNINO POST a unță că tribu
nalul militar din M« drid a condam
nat cinci anti f«s iști spanioli la 
câte 30 de ani tnch soare fiecare.

Grevă generală la Triest
BEI.ORAD In noaptea de 16 De

cembrie b'a declarat la Triest greva ge
nerală la care Iau parte toți funcționa
rii șl luc-ătoill din labilJ, întreprin
deri, magazine tn semn de prob st Im-

S’a constituit delegația engleză pentru 
Organizația Națiunilor Unite

LONDRA. D l Marlss n, președin
tele Camerli Camerelor a aruițat al-

0 ganîzatiîle de sport
din Germania desființate

NEW YORK. la Berlin Co
misia Aliată ae Control a des- 
flnțat organizațiile de sport 
germane pentru a împiedica in
strucția militară secretă.

MANNERHEIM
va demisionai

LONDRA. Este foarte posi
bil că Mannerheim își va da de
misia din postai de președinte 
al republicii Finlandeze. Monner- 
heim care în prezent se află tn 
Portugalia, se va întoarce tn 
curând în țară. Motivul pentru 
care se crede că a plecat este 
că a evitat ca să semneze con
damnări a criminalilor de război 
care îi sunt prieteni.

DIN IAVA
noui întăriri de trupe britanice 
au dtbarcat în lava.

(Jn detașament ailat a nimicit 
un alt sat indonezian deoarece 
locuitorii săi se transformaseră 
în franctirori.

Forțele britanice au evacuat 
acum complect taberele de in
ternare dela M djava și Amba- 
rawi

Odată cu trupele britanice 
a fost evacuat și personalul 
acestor tabere.

potriva suspendării, de căte autoritățile 
al ate a ziarului „Slover ski*.

Greviștii cer cu insistență allaților ca 
să revină asupra suspendării, dovedind 
câ-și mi nț n promisiunea făcută, cl 
acordă libertate.

cătutrea delegației britanice la tntra- 
rlrea viitoare a adunării genera’e < 
O ginlzof ei Națiunilor Unite. Din de
legație fac par’e d nil At lee, Bevin 
șl mal mulți membri ai cubistului 
britanic.

Comlslunea pregătitoare a Organi
zației Nif uillor Unite a examinat 
propune'ea dn partea comitetului teh
nic ca organizația Națiunilor Unite să 
fie înzestrată cu un post de rcdlo- 
difuzi ne și un comitet de Infcrmațlunf.

•

LONDRA. Dl Matkenzie Klng prt- 
m’erul Canadei a anunțat că s’au fă
cut intervenții ca șl Canada să fie tn- 
vi atâ la tratativele de pace sia of 
puțin dacă nu, sd fie consultată.

tauva IQSJ-tw»


