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Impresionantele declarații făcute de dl. Dr
Petru Groza la A.R.L.U.S. despre 

vizita dela Moscova
Joi după amiază, d I dr. Petru 

Groza, Președintele Cons liului de 
Miniștri a rostit la sediul ARLUS- 
ului o animată povestire despre 
impresiile sale dela Moscova, culese 
cu prilejul vizitei pe care delegația 
guvernamentală a făcut-o de cu
rând In capitala Uniunii Sovietice.

Au fost de fată d-l Constan 
tînescu bși, ministrul propagandei, 
Generai C Vasiliu Rășcanu mi
nistrul de Războiu, R. Zâroni, mi
nistrul agriculturii, inc Iți demnitari, 
șefi de autortâți civile și militare, 
numeroși scriitori, ziariști și per
sonalități din lu na intelectuală a 
Cap talei.

Cu mult pitoresc, d. Prim Mi
nistru a povestit audiența la Ge- 
nerallssimul Stalin, cum a văzut 
metro-ui din Moscova, Kremlinul, 
impresiile dela înapoere, vizita la 
academicianul Țâțân, precum și 
rezultatele substanțiale cu care 
s’a întors din Uniunea Sovietică. 
Vorbind despre grija Generali- 
ssimului Stalin de a fi ajutați 
în chip mulțumitor, d. Dr. Pe
tru Groza a spus.

„Am examinat împreună reali
tățile și am lăutat soluțiile. Am 
ajuns la rezultatele pe care nu 
le repet aici fiindcă le cunoaș-

Ajutorul de larnâ

0 Importantă Precizare a C. G. M 
la modul cum se acordă ajutorul 

Ajutorul de Iarnă se va
In legătură cu circulara Nr. 2858 

din 18 Septembrie IJ45 care se 
referă la a|utorul de iarnă, Con
federația Gen°rală a Muncii aduce 
următoarele precizării:

Salariaț'i care au drept la aju
tor de iarnă pe baza prevederilor 
contractelor colective, statuielor, 
nu primesc decât o si’gură dată 
gjutorul de iarnă Numai dară a- 
j torul prim t înainte de apariția 
circularei noastre sau pe care nr- 
• ează salarlații conform jrevede 
ri'or contractelor colective, statu
telor, etc. este mal mic de 60.000 
lei net, salarlații vor cere cu spri
jinul organelor noastre sind cale, 
pkta diferenței r ână la 60 000 lei

Siud cafele trebue să spnjine

teți dinteți din ceea ce a fost dat pu
blicității. S’a desprins din toate

acestea faptul că nici o cerere 
a noastră n’a fost respinsă ci

PRIMA CONFERINȚA LIBERA X
A TINERETULUI PROGRESIST DIN JUDEȚUL HUNEDOARA

In sala festivă a prefecturii fru 
mos împodobobită cu drapelul na
țional, al Uniunii Sovietică și a

■

până la 1

privitoare 
de Iarnă 

Octomvrle
obține plata a- 
până la 1 Oc-

plăti
saljriații pentru a 
j Jorului de iarnă 
tombrie a. c.

Pentru concentrați se va cere 
acordarea numai a echivalentului 
cu 50°/n din salariu, dacă salariul 
cu toate accesoriile dep. șeste suma 
de 60,000 lei, iar dacă salariul 
nu depșeșie suma de 60.000 lei 
se va cere acordarea ajutorului de 
30.000 lei adică 5O°/o din suma 
minima steb lită pentru ceilalți sa- 
lariați.

Salariat i transfer ți, plasați sau 
angajați de întreprinderi în planul 
acțiunii de trecerea dela produ ția 
de război la producția de pace, 
vor cere ajutorul de Iarnă dela în
treprinderile la c re lucrează a :um. 

admisă integral. Din punct de 
vedere material, e oromic, finan
ciar, aceasta constitue un ajutor 
enorm, peste așteptări. Datorită 
acestui ajutor vom putea com
bate foametea care ne amenință. 
Am primit eri o telegramă din- 
tr’un oraș necăjit în care se spu 
nea laconic: „Ați sugrumat foa
mea Să trăiți". Am înlăturat a- 
ceastă mare primejdie fiindcă nu 
numai că nu ese nici un bob de 
cereale din țara ci ni se dau 
30.000 vagoane grâu și porumb. 
Am auzit spunându-se că aces
tea ni se dau tot dlntr’al nostru. 
Nu este adevărat. Ei ne dau din 
hambarele lor si ne dau nu pe 
bani; cerând acestea dela ei, tre- 
bue să vă spun, și văzând situa
ția de acolo unde deasemenea 
este secetă, noi ne-am oferit să 
plătim aceste cereale cu o parte 
din aurul Băncii Naționale Ge- 

(Conțin nare in pag. 3-a)

celorlalte națiuni unite cu lozincele 
tineretului ca: Unitate, reconstruc
ție și dem icrație, care dădea sălii 
un aspect deosebit de înălțător, 
s’a desfășurat Duminecă prima 
conferință liberă a tineretului pro
gresist din județul nostru.

Conferința a fost convocată 
pentru alegere.i comitetului jude
țean șl pregătirea congresului na
țional al tineretului care va avea 
loc luna viitoare la București.

Ținută pe p'an internațional sub 
semnui victoriei militare definitive 
asupra fascismului, pe plan națio
nal si b semnul strălucitelor rezul
tate obținute de delegația guver 
nidui român la Mo cova, tineretul 
din județul Hunedoara șl a mani
festat voi, ța hotăritâ de-a duce 
mal d' parte lupta pentru s âroirea 
ultimelor rămășițe f sclste și reac
ționare și de a ajuta cu to te for 
țele tinerești la refacerea țării.

După cum a reeșt din rapoar 
tde făcute de fecme delegat in 
parte și un special d n rapoartele 
tinerilor progresiști d,n Valea-Jiu
lui el și-au 'nțcks pe deplin menirea 
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UN AN X 
dela apariția legală a

S C A N T EI r
S’a împlinit un an dela apa

riția legală a „Scânteii", organ 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din România.

Născut în anul 1931, în mo
mentul când masele populare au 
întărit lupta împotriva măsurilor 
anti populare luate de guvernele 
Maniu, care pregăteau întronarea 
fascismului în România, ziarul 
„Scânteia" a luptai în ilegalitate 
până la 23 Aug. 1944.

In tot acest timp, la fiecare e- 
veniment politic, la fiecare vic
torie sau înfrângere, în momen
tele cele mai critice „Scânteia* 
lămurea sar cine le clasei munci
toare și ale poporului, arătând 
pericolul ce ne amenința în urma 
politicii anti-sovietice dusă în 
permanență de guvernele Maniu 
și Brătianu precum și calea de 
urmat pentru asigurarea libertă
ții noastre.

Luptele muncitorilor ceferiști, 
a minerilor din Valea Jiului, a 
petroliștilor din Valea Prahovei 
a fost susținută de ziar care pu
blica adunările ținute. Lupta ță
ranilor pentru pământ, importanța 
alianței dintre muncitori și ță
rani, problema șomajului, a gre
velor este desbătută în coloanele 
Scânteii.

In cronica externă „Scânteia" 
avertiza de pregătirile pe care 
hitleriștii le făceau în Germania, 
scria de lupta poporului spaniol 
cont a dictaturii reacționare.

După întronarea dictaturii re
galiste și antonesciene, ziarul a 
Lhemat în numele Partidului Co
munist ia concenirarea tuturor 
forțelor democratice în lupta îm
potriva fascismului, sprijinind a- 
ceastă concentrare și în alegerile 
din județul nostru.

A venit 23 Aug. rezultat al îna
intării vijelioase a armaiei roșii 
șl prin actul istoric făurit în a- 
ceastă zi „Scânteia* a apare la 
20 Sept. 1944 după semnarea 
armistițiului cu U. S.

Mobilizarea tuturor forțelor în 
războiul împotriva fascismului, 
lupta pentru reforma agrară spre 
a da pământ țăranilor și demas
carea elementelor reacționare din 
guvernele Sănătescu și Rădescu 
acestea sunt problemele mari pe 
care „Scânteia" le a desbătutpe 
larg în rândurile sale.

Iar după 6 Martie când po
porul a pus la cârma țării un 
guvern dc largă concen rare de
mocratică a arătat realizările 
acestui guvern impoitanța Fron
tului Unic Muncitoresc și a coi- 
c ntrăriii tuturor forțelor demo
cratice pentru sprijinirea lui.

Problema centrală a poporului 
nostru refacerea țării ocupă un 
loc de frunte în preocupările zil
nice ale ziarului.

Azi când ziarul pășește în al 
16 an de activitate în luptu pen
tru dieptate a poporului îi urăm 
spor la muncă.
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Vizita marelui scriitor sovietic llya Eiirenburg în România
Marele și curoscutul scriitor so

vietic llya Ehrenberg, a vizitat 
ța a noastră stând câteva zile 
In capitală

Neprețuitul oaspete a fost ori- 
m’t Intrealtele în m^locul membri
lor și prietenilor ARLUS ului, unde 
a fnst salutat cu multă căldură 
de reprezentanții se sului artei și 
intelectualității românești.

li mijlocul scriitorilor români și 
a mulțimii adunate să asculte și 
sâ salute sns’rea unui sol al pro- 
gr sului la noi in țară, llya Ehren- 
nerg a vorbit ca om, scriitor și 
poet, lată câteva cuvinte din cu
vântarea sa:

,Să refacem omul care a fost 
distrus de război și de propagan
da hitleristă Omul a fost sălbătă
cit. Le revine ser itorllor misiunea 
grea, de-a reface, de-a reclădi o- 
mul cu toate însușirile iui: milă, 
respect față de semenul său sen
timent de dreptate șl libertate.

Trebue să creeăm o literatură 
demnă de epoca noastră. Vieața 
scriitorului trebue să se amestece 
cu vieața mulțimii. Să fie în per
manență in mi|locul ei, să parii- 
dpe cu intensitate la bucuriile și 
suferințele oamenilor. Singura so
luție este ca durerile și bucuriile 
lumii să fie și ale scriitorului.

In timpul războiului, spune dân
sul mai departe, m-am ocupat 
foarte puțin de literatură. Soco
team că trebue mai ales să apă
răm literatura, nu să o facem.

Prima conferință liberă a tineretului
— Urwe dki pag. 1-a — 

lllnd Iq primele rânduri ale luptei 
pentru refacerea țării și democra
tizării ei.

Tinerii cari alături de vârstnici 
după ce au lucrat 8 ore în fabrici, 
uzi ne sau ateliere, au intrat volun
tari In uzină pentru mărirea pro
ducției .de cărbuni, atât de nece- 
lare pentru buna funcționare a 
transporturilor.

Deasemenea și tineretul din ce
lelalte centre ale județului au arătat 
□rin delegații săi, munca depusă 
Je ei. A reieșit din acestea cum 
tineretul a început să recunoască 
:3 numai uniți Intr’o unică orga
nizație de tineret îșl vor putea făuri 
in viitor mai bun In care toți ti- 
îerii Indiferent de rassă, religie, 
lex sau categorie socială se vor 
jucura de libertate și progres.

Ședința a fost deschisă de ță- 
anul Viorel Popa, delegatul C. C. 
il T. P. și instructor regional al 
Ineretului care propune un prezi- 
llum de onoare format din mani 
londucători ai libertății popoare- 
ar Generalissimul Stalin, Preșe- 
lintele Truman, Premierul Attlee,

Am luptat, dar n.i pentru lauri. 
Știți că țara mea a făcut totul

ILYA EHRENBURG

pentru a salva umanitatea. Am

Gestul de solidaritate între armată și popor
Sfârșitul războiului a redat 

lumii întregi liniștea.
Nu e malt de când trâmbițele 

victoriei au săgetat văzduhurile 
înegrlte de vrajbă șt moarte, 
aruncând spre înaltul cerului cu
vântul atât de mult așteptat: 
PACE.

Pacea a venit. O pace mare, 
dar neterminată. Dică tunul a

Mareșalul Tito, guvernul dr. Petru 
Groza și Comitetul Central al Ti
neretului Progresist în frunte cu 
M'hail Sadoveanu.

In prezidiumul activ propune pe 
dr. Augustin Almâșan, prefectului 
județului, d-l Maior Comșa Virgil, 
d I director Sirca Livlu, d-l prof. 
Aslău Aurelian, Popa Viorel, Toma 
loan, Covaci Pius, Calman Dioni- 
sie, d-ra Almășan Maria, Patilineț 
loan, Achim Virgiliu.

După aceea se dă cuvântul de- 
legaților cari au adus salutul or
ganizațiilor din diferitele localități 
ale județului.

Continuare tn numârul viitor

Reprezentație
Vin Folosul invalizilor

Cinematograful Corso din Deva, 
a dat Sâmbătă 20 Sept o repre
zentație în folosul campaniei pentru 
ajutorarea Invalizilor, orfanilor, de- 
portaților și rămțlor de războiu.

Venitul net a fost depus Apă
rării Patriotice din localitate Ir 
scopul amintit mai sus. 

totdeauna conv'ngerea că fascis
mul, marele dușman al omenirii 
care a făcut atât rău umanității 
nu este ucis peste tot. Nu ajunge 
sâ ucizi fdscizmul pe câmpul de 
bătălie ci trebue să-l omori peste 
t t, în fiecare inimă și in f.ecare 
suflet. Trebue să lămurim lunea. 
Trebue muliă lumină pentru a îm
prăștia întunericul.

Marea îndatorire a scriitorului 
este de a scoate otrava care mai 
stărue în multe suflete. Lecuirea 
sufletului e grei Pentru el nu 
este alt leac decât cuvântul scri
itorului de aci înainte Pe adevă
ruri să întemeiem sufletul omului 
de mâine".

Acestea sunt cuvintele marel i 
scriitor llya Ehrenberg, cel mai a- 
prig luptător ant fascist, luptăto 
pentru b nele umanității, liberia ' 
tea omenească șl tr»mfui adevărului 

încetat să scormonească adân
curile, dacă luptele s’au terminat 
o luptă tot mai continuă - giganti
că, fără de preget: lupta pentru 
n facerea țării șt lecuirea rănilor 
de războiu. Au rămas pe dru
muri atâtea mti de oameni ne
norociți de urgiile războiului, au 
rămas pe drumnri atâtea suflete 
nevinovate, micuțe și plăpânde..

Spre ei se îndreaptă grija ;i 
atenția Apărării Patriotice, prin 
acțiuni de ajutorare, prin spri
jin material și moral. Apelurile 
lansate de organizația noastră, 
n’au rămas un simplu strigăt 
surd în Inima poporului. Poporul 
le-a auzit, poporul le-a simțit.

Ca un exemplu demn de urmat, 
ofițerii șt subofițerii Cercului
Teritorial Hunedoara au donat 
Apărării Patriotice Deva suma 
de lei 50.000 pentru ajutorarea 
Invalizilor, văduvelor șl orfani
lor de războiu.

Gestul frumos, e mai mult de
cât o mărturisire. E simțul le
găturii sufletești între acel „eu" 
ol fiecăruia șl aproapele sdu.

Aducem mulțumiri pe această 
cale ofițerilor șl subofițerilor 
din C T. H. șt îi as gurăm că, 
mână în mână, vom realiza șl 
această mare menire: „Lecairea 
tuturor rănilor de războiu".

Nyussu Preda

Firma Paul Augustin pan 
lofar și restaurator se mută din 
localitate la Cluj.

Cine are ceva pretențiuni față 
de firmă să se prezinte până la 
data de I Octombrie 1945. i_3

Femeile nu pot rămâne 
Indiferente 

fată de viitor
Pretutindeni femeile și-au ma

nifestat încrederea și dorința pe a 
lupta alături de bărbați pentru 
revendicările generale ale poporu
lui și vindecarea rănilor rămase în 
urma războiului.

Prin cot tura înseninată dela 23 
August 1934 femeile au primit 
dreptul de a-se organiza, de a ? 
lupta libere pentru drepturile lor 
firești, în diferite organizații și 
partide politice Astfel, pentru ân- 
tâia dată, la noi în țară femeia a 
ajuns să fie socotită ca egala băr
batului șl admisă a se interesa și 
contribui cu propriile ei puteri la 
formarea unei lumi noi, unei lumi 
drepte și bune.

In lupta dârză împotriva fascis
mului, femeia a luat parte activă 
alături de bărbat, când omenirea 
întreagă a suferit mizeriile cele mai 
mari, teroarea cea mai sălbatică.

Deosebit de crud fascismul a 
încătușat femeia, distrugându-i 
bucuria ei, familia. In timpurile 
grele când bărbații duceau greul 
unui războiu absurd și barbar, fe
meia a fost aceea care i-a înlo
cuit fiind pusă la muncile cele 
mai grele.

Cu toată starea de mizerie în care 
au fost ținute femeile s’au dovedit 
în decursul anilor vrednice de-a in
tra in lupta pentru democrație și 
progres care se duce de către un 
popor întreg.

închisorile și lagărele au fost 
pline de femei ce au știut să-și 
jerfească libertatea fără a sta Ia 
îndoială pentru cauza poporului ce 
suferă.

in fruntea acestor vajnie lup
tătoare antifasciste este tov. Ana 
Pauker care a suferit un șir de 
ani pentru cauza dreaptă ce a 
susținut-o până la capăt, biruind 
la urmă, o încununare cât mai 
glorioasă, cu cât numărul jertfelor 
a fost mai mare.

Femeile numărând peste jumă
tate din populația țării, nu pot ră
mâne indiferente de felul cum va 
fi construit noul fondament al lu
mii în care vor trăi ele și copii* 
lor. Participă cu zecile de mii la 
toate demonstrațiile pentru guver
nul dr Petru Groza, pentru des- 
haterea rezultatelor obținute la 
Moscova

Femeile pătrunse de necesita
tea de-a munci, pătrunse de În
semnătatea rolului lor important 
în istoria zilelor de azi sunt che
mate să intre în sfera de activi
tate a organizații a U. F. A. 
R.-ulul pentru a lupta cu forțele 
unite, animate de un spirit ade
vărat de muncă constructivă pen
tru binele poporului. 1
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Crearea echipei de șoc
SAPTAHANA SINDICALA INTERNAȚIONALA.

99
Gh. Gheorghiu-Dej“ la Simăia

h ziua de 22 Sept, a avut loc 
în cadrul „Sâptămânei Internațio
nale Sindicale14, o adunare gene
rală a sindicatului salariaților C. 
F R. din Simeria.

Ședința a fost deschisă de pre
ședintele sindicatului, care salută 
prezenta Intre muncitori a tov. 
Ciura Maxim și Lepădatu Atana- 
sie, delegați ai Ministerului de co
municații și ai prietenului Marton 
Ionel, instructor al comitetului cen
tral al Apărării Patriotice. Dă cu
veni.I tov. inginer Olariu Sabin, 
care arată scopul Înălțător al în- 
trecer lor patriot'ce in muncă, or
ganizare de Uniunea Sindicatelor 
salariaț lor C.F R și anunță că a- 
telierele Simeria au provocat, la o 
astfel de întrecere, atelierele Timi
șoara. Urează succes muncitorilor 
la ceastă Întrecere rugându-i și 
indemnându-i să cont nue cu ele, 
arâtându le răsplata care va fi 
dată învingătorilor.

Vorbește apoi tov. Mălia Con
stantin despre conferința interna
țională sindicală dela Paris ce va 
avea loc la 25 Sept, a c., ară
tând scopul ei măreț de a crea 
o Fede ație S'ndicală Mondială, 
care să lupte pentru înlăturarea, 
nu numai a războiului, ci și a 
cauzelor care-l provoacă, să dis
trugă ultimele rămășițe fasciste să 
se ocupe de bunăstarea celor ce 
muncesc, să se facă o mai justă 
repartiție a materiilor prime. Pen
tru a realiza toate acestea, să or
ganizeze lupta sindicatelor de ori 
unde, indiferent de rasă, naționa
litate sau religia lor.

îndemnă muncitorii să fie ală
turi de această federație, căci ar
ma de luptă a federației sunt ei 
însăși, muncitorii sindicalizați.

Tov. Muntean Teodor anunță 
crearea echipei de soc numită 
echipa „Gh. Gheorghiu Dej', ci
tind telegrama expediată tovară
șului Ministru cu această ocazie, 
prin care muncitorii echipei se an- 
gapză să facă tot efortul, pentru 
a fi demni de dragostea pe care 
ministrul poporului le-o poartă. 

Din partea aoărării Patriotice 
vorbește prietenul Marton Ionel 
despre asistența socială, arătând 
cu date precise și sguditoare toate 
erorile și rănile pe care le-a pro
vocat războiul hitlerist In alte țări 
cât și la noi Scoate în relief ac
tivitatea trecută a A. P. și arată 
sarcinile ce-o așteaptă In viitor 
pentru vindecarea rănilor de răz- 
boiu.

Tov. Ciura Marin într’un cu 
vânt de încheiere, completează și 
aduce precizări noui la cele expuse 
de ante vorbitori, face o aspră 
critică a așa ziselor partide istorice 
care caută acum să orbeasccă 

poporul, căutând să facă uitat fap
tul că în trecut, când erau la con
ducerea țării, au răspuns cu gloanțe 
și arestări acestui popor care-și 
cerea dreptul la vieață. In opozi
ție cu faptele lor arată realizările 
uriașe ale guvernului dr. Petru 
Groza în răstimp de numai 6 luni.

Face apei la muncitori să por- 

„Ne angajăm nu numai că vom ridica 
randamentul muncii dar vom curăți 
rândurile noastre de toate elementele 

sabotoare** V
Adunarea petetiștilor la Deva

încrederea nețărmurită pe care 
P.T.T.-iști din județul Hunedoara 
și-au manifestat o lângă guvenui 
de largă concentrare domocratică 
dr. Petru Groza, confirmată prin 
cele două telegrame trimise preșe
dinției cons'liului de miniștri și fo
rurilor superioare sindicale nu a 
fost înșelată.

In ziua de 22 Septembrie a.c., 
numai la câteva ore după aduna
rea ținută, în care s’a manifestat 
hotăriiea că numai guvernul po
porului dr. Petru Groza va putea 
azi să pună în aplicare acest sta
tut care a fost aprobat de el încă 
din luna August, a sosit vestea 
cea mare pentru petetiști.

Numai cine a văzut înainte cu 
câtă înfrigurare, acești vrednici 
slujbași ai țârii au așteptat pune
rea în aplicare a statutului, s’a pu
tut bucura împreună cu el de a- 
probarea lui.

Imediat după primirea telegra
mei, pe care am reprodus o în 
parte In numărul trecut, aceasta 
a fost transmisă mai departe în 
toate colțurile județului Acei care 
transmit zilnic sute de mii de tele
grame, vești cetățenilor acestei 
țări, au primit ei de astă dată te
legrama așteptată de zeci de ani.

Telegrame de adeslune, de an
gajare la muncă pentru sprijinirea 
guvernului, pentru mărirea randa
mentului de lucru au fost imediat 
răspunsul sosit înapoi din partea 
petetiștilor din județ

Astfel înțeleg P.T.T.-iști Iul tov , 
Gheorghiu Dej să lupte, să lucre
ze, să fie recunoscător acelora, 
care le-au adus acest cod al exis
tenței

Adunarea petetlțtl- 
lor la Deva,

In ziua de 22 Sept. a. c„ a a- 
vut loc la sediul poștei din loca
litate adunarea convocată pentru 
a desbate împreună telegrama pri
mită în care se anuță punerea In

neasă în lupta pentru refacerea 
țării și pentru susținerea guvernu
lui poporului.

Tov. președinte dă citire teleg
ramei adresate ambasadei france
ze și rezoluției adresate C G M. 
șl Uniunei Sindicatelor C.F.R. pe 
care adunarea le aprobă în una
nimitate prin aplauze prelungite.

aplicare a statutului cu începere 
dela 1 Octombrie. Funcționarii 
sunt încă sub impresia bunei știri 
primite înainte cu câteva ore. Unii 
din ei cari locuesc în oraș și care 
nu au fost de serviciu în după 
masa aceasta nu sunt prezenți, 
probabil nu au aflat de telegrama 
sosită. Șendința la care participă 
și președintele comisiei locale tov. 
KnkOși este deschisă de tov. Ml- 
halcea care dă cuvântul d lui di
riginte Nicolae Băluță. După ce 
dă citire telegramei se adresează 
colegilor și în cuvinte vibrante 
spune printre aitele:

«Toată funcționărimea acestei 
instituții se bucură de punerea în 
aplcare de guvernl de largă con
centrare democratică dr. Petru 
Groza a statutului nostru. Suntem 
datori să nu-l desmințim. Ne an
gajăm nu numai că vom ridica 
randamentul muncii dar vom curăți 
rândurile noastre de toate elemen
tele care c iută prin munca sau 
atitudinea lor să saboteze Instiu- 
ția noastră“. Arată după aceia 
importanța funcționarilor P. T. T. 
cărora li se cere o atențiune și o 
pricepere deosebită.

Aduce mulțumiri în special tov. 
ministru Gherghiu-Dej care a fă
cut toate pentru a da petetiștilor 
ca și ceferiștilor un slatut care 
să le asigure o vieață demnă.

Au mai luat cuvântul tovară
șul KGkOji în numele comisiei lo
cale, tov. Osacenco, președintele 
Sind. P. T. T. din județul Hune
doara tov. Mihalcea vicepreședinte.

La sfârșit adunarea a trimis 
teleg ame de mulțumiri și încredere 
preș, consiliului de miniștrii, C. G. 
M , Uniunii Sind. P.T.T. și direc
ției generale P.T.T.

Citiți șl rftspAndlțl ilarul

„ZORI NOI"

Suflet slav!
de O-ral D. Romulus

«Rusului să-i arăți puțină dra
goste, dar să fie sinceră, căci el 
îți dă și sufletul*.

Da! Sunt fapte verificate Au 
acest suflet de omenie, sunt prie
tenoși și nu precupețesc nimica 
pentru prietenii lor (cei sinceri).

Suflet slav, suflet blând în fond! 
Lepădați de orice meschinărie, ei 
judecă cu tot discernământul și 
când trtc la măsuri, denotă spiri
tul lor planificat și practic

Așa i-am cunoscut, așa au pro
cedat și de aceea au învins și vor 
învinge. Se pune pe seama lor în
cetineala. Este o eroare fundamen
tală. Repet ceeace am spus mai 
sus: „sunt foarte chibzuiți în ho
tă ririle lor și odată o hotărîre 
luată, nu renunță la ea.

In speță să luăm cazul nostru.
Ne-am dus cu armele contra lor, 

le-am făcut atâtea pagube și s’o 
spunem sincer, noi, comandanții 
marilor unități, ce a putut să facă 
războiul, ce l-am dus acolo, din 
orașele și satele pe unde am trecut.

Cu toate acestea, s’o spunem 
iarăși sincer, admițând și un coe
ficient de 5frfo din pălăvrăgelile 
reacționare, ce pagube ne-a adus 
nouă lupta dusă de unitățile Ar
matei Roșii, pe teritoriul nostru 
național ? Cu ce-am plătit noi răul 
ce l-am făcut Uniunii Sovietice ?

Dar dacă astăzi și noi ne-am fi 
găsit în situația Germaniei sdrobite, 
plină de molime și de foamete, 
ce-ar fi fost de noi. ?

Gâdiți-vă doar puțin ce-ar fi 
fost pe teritoriul nostru național 
dacă popoarele U.RS.S. nu ar fi 
primit cererea noastră de armis
tițiu !

Eu nu subestimez gestul regal 
din 23 August 1944 și nici al pa- 
trioților conștienți ce-au determinat 
acest gest regal, dar s’ar fi putut 
prea bine ca U R.S.S. să nu pri
mească cererea noastră, și atunci?

Și atunci, d-lor reacționari, azi, 
când primim sute de mii de tone 
de cereale dela cei pe care i-am 
atacat și cărora azi încă dv. le 
găsiți defecte, tot așa găsiți pe 
sovietici ?

Nu cunoașteți sufletul rusescj 
nu cunoașteți omenia acestor oa 
meni care nu ne arată decât prie
tenia sinceră I

Domnilor din umbră, judecați 
rece și veniți cu noi, să constatați 
că pentru a doua oară, cei pe care 
1 am atacat șl i-am jefuit, ne dan 
de mâncare și nu ne lasă să mu
rim de foame 1

Slavă ție, popor sovietic I Slavfl 
conducătorilor tăi! Noi, cei con
știent! și cu aeevărat patrioți, vi 
mulțumim I

Nu avem ce vă da, căci sunten 
săraci, dar vă dăm o prietenii 
sinceră, pe care o vom păzi, ce 
semn al existenței noastre naționale



ZORI NUi

— ULTIMELE ȘTIRI ~
DOUA DEMOCRAȚII

In presa mondială se discută dacă 
Șutul Sovietic este un Stat democrat. 
Există oameni care cred că mai es'e 
un fel de democrație mai bună,

Este o discuție de calitate proastă.
Un ră»puns direct l-a dat marele răz

boi ce s’a încheiat acum câteva timp, 
E»țr indiscutabil că acesta a fost un 
război al forțelor democratice unite îm
potriva forțelor unite ale fascismului. 
A învins democrația. In persoana Ar
matei Roșii însă fascismul s’a lovit de 
cel mai aprig dușman al său. Armata 
Armata Roșie a eliberat stetele sutju- 
g ie de fascism șl le-a redat indepe- 
dența, libertatea și constitu|ia democra- 
ti.~ă. Acum după terminarea războiului 
trebue considerat statul cel mal demo
crat acel stat care a luptat cu cea mai 
mare consecvență pentru extirparea tu
tun r rămășițelor fasciste.

Mai sunt multe state democratice 
unde în această privință nu s’a făcut 
tot ce era necesar. Se știe că atât in 
America cât și în Angila mai există 
oameni care în timpul războiului se de
clarau pe față pentru încheerea unui 
compromis cu Hitler, submloâod demo
crat a.

lată câteva pete mari șl mici ale de
mocrației vtst-europene și americane 
ii acei oameni care critică atitudinea 
Uniunii Sovietice seamănă leit cu acei 
care văd paiul din ochii altora și du 
văd bârna din o^hii ior.

Nj ne surprinde faptul că unii oa
meni pun democrația lor mai p e sus 
de cea sovietică. Fiecare cocostârc ișl 
laudă balta lui. Nu poate fi lăsată fără 
răspuns privirea acestor oameni, de a 
imp «ne concepția lor asupra democrației 
ca ceva cbllgalorlu pentru toți locui- 
t>'l globului pământesc.

Nu le place că în Uniunea So/fetică 
nu există decât un singur partid poli
tic. Acești cocostârci afirmă că acolo 
undi nu exisiă decât uo singur partid 
nu există democrație. Aceasta este pură 
Invenție. Dacă am cădea de acord că 
numărul partidelor este un criteriu al 
democrației ar trebui să considerăm 
drept model al democrației țara care 
îrr cele mai multe partid* politice. 
Filamentul austriac avea aprcap? tot 
nâ ea partide, câți șl candidați, dar acest 
pari mrnt form. obiectul de râ? al tu
turor popoarelor. Istoria l-a lomormân-

< fo cimitirul despotism,.I I P^r amen- 
ul S:ak r Unite are două partide, Argl a 
ire trei partid.-. Oare de aici decurge că 
nortrh .1 constituțională engleză este 
I,' . ori superi-ară Repub.icll Amerl 
ane? Dar și în Ang'i?, Importanța 
lâttidului liberal s’a redus consideră
rii. Dela sute de locuri în parlament, 
’a red;js aproape la zece. Oara, prin 
icrasta s’a nd s și democrația engleză ? 
)ar flecare partid caută eă cucereas ă 
najoritatea voturilor — șl chiar foste 
roti rile — și să reducă poziția opozi
tei la zero. înseamnă oare ac-asta că 
Ti ’ demo.rațe tinde spre propriu el 
iniicldere ? Auzim expdmân ju-se pă- 

părerea că democrația cere ca în par- 
kment să fie reprezentată îi minoritate 
opoziția, f«ră de care nu există de- 
crație. De acord, dacă în țară există 
opoziție, ea trebue să fie reprezentată; 
dar dacă fiu există opoziție, este care 
necesar s’o inventăm din simp'a cauză 
că sceasta opoziție trebue să existe în 
viață ?

Ea există în democrația parlamentu
lui burghez din simpla cauză că aceasta 
opoziție există în țară. Ea nu poate să 
nu existe într’o țară unde interesele se 
ciocnesc. Acolo unde există marea 
proprietate moșierească există lupta 
între țărani și moșieri. Acolo unde 
exisiă capitaliști și muncitori, există 
neapărat șl lupta dintre capital și muncă, 
ex'stă și opoziție. In democrația sovie
tică du există opoziție tocmai din cauză 
că nu există capitaliști șl moșieri. Ei 
nu au de unde să apară. Regimul sovie
tic a distrus însăși fundamentul aer stei 
opoziții. In Uniunea Sovietică, întreaga 
putere, atât în parlament cât și în e- 
conomfe, aparține poporului, celor ce 
muncesc. Aceasta este cea mai înaltă 
formă a democrației. Am putea să în
trebăm în glumă pe criticii americani 
dece nu au o opoziție monaihlstă dece 
n’au o concepție a așa zișilor prlsoilerl 
care cereau împîrțirea întregului pă
mânt în mici locuri egale? Răspuns: 
Nu avem în corgres o asemenea opo
ziție pentru că ea nu există In viață. 
Aderenții deschiși al sclavagismului au 
dispărut acum 80 ani deși pe vremuri 
constituiau un partid destul de puternic. 
Dar au dispărut fără urmă. Dace nu 
vor atunci domnii critici să înțeleagă 
că exact așa au dispărut în Rusia mo- 
șierii și capitaliștii și odată cu el a 
dispărut pentru totdeauna opoziția ca 
șl șerbia, ca și autocrația țaristă. De- 
mo.rația sovietică le-a înmormâotat pe 
toate acestea p-ntru vecie.

Uniunea Sovietică reprezintă cea mai 
inaltă foi mă a democrației, ea a înfăp
tuit năzuințele seculare ale popoarelor 
șl tot ea a dat loviturile cele mai ni
micitoare tuturor apărătorilor fascismu
lui. Cel de al doilea război mondial a 
demot strat aceasta prin faptele istirice 
ale poporului sovietic care spulberă 
toate calomniile ce se aduc democrației 
sov'rtce. Po nnil sovietic privește cu 
un zâmbit disprețuitor pe cH care în
cearcă să critice culmile demo-rației 
sovietice. (După postul rte radio Moscova)

Ziarul „Pravda" decorat 
cu ordinul „Lenin“

• Prezidiumul Sovietului Suprem 
al Uniunii Sovietice a conferit zia
rului „Pravila" ordinul „Lenin* pen
tru munca depusă de colaboratorii 
acestui zisr în opera de educare a 
popoarelor din Uniunea Sovietică 
in spiritul lenlnist-stalinist. Acest 
ordin l-a fost conferit cu ocazia 
apariției numărului 101)00

Honrdnaraimțnimerla |ud.

Declarațiile d. Cardelll despre 
viitoarele alegeri din Iugoslavia

D. Cardelli, Vice-președintele 
Consiliului de Miniștri și șeful 
delegației iugoslave la Londra, 
a declarat Vineri seara la o con
ferință de presă că numărul a 
celor care nu vor avea drept să 
voteze la viitoarele alegeri, in
clusiv colaboratorii cu armatele 
hitlerlste, va fi de cca. 3 % din 
totalul alegătorilor. In nouile liste 
electorale va fi reprezentată o ci
fră dublă față de aceea de sub 
regimurile dinainte. Referindu-se 
la opoziție, d. Car delii a declarat

Impresionantele declarații făcute de 
d. dr. Petru Groza la A.R.L.U.S.

— Urmare din pag. l-a — 

neralissimul Stalin ne-a chemat 
și ne-a spus: „Nu vă atingeți de 
aurul Băncii Naționale fiindcă veți 
avea nevoe de ei pentru refacerea 
valutei" și așa mat departe ,Eu 
vă dau împrumut aceste cereale 
pe limp de doi ani urmând să le 
restituiți In natură cu o dobândă 
de 5% fiindcă trebue să mă jus
tific și eu în fața popoarelor Uni
unii Sovietice".

Astfel de operațiuni pe globul 
acesta nu se obișnuesc să se facă.

Șl acum vi ne și dezastrul! Când 
m'am înapoiat dela Moscova am 
spus între altele: „Am bătut la 
inima lor și ni s’a deschis. Am 
bătut la hambarele lor și ni s'a 
deschis' Să vedeți însă ce a că
zut pe capul nostru! Am prim-t 
eri avizul că sunt încărcate 15.000 
vagoane grâu pe care până la 1 

r» ȘTIRI SCURTE
• In Grecia au început conferin

țele între conducătorii partidelor 
politice cu privire la declarația 
»nglo-franco-amerlcană că alege
rile trebue să precedeze plebiscitul. 
Mitropolitul Damaschinos a decla
rat că ak gerile din Grecia vor a- 
veo Inc foarte curând,
• Tangcr O Comisie Internațio

nală de Cor trol se va întâlni pen
tru prim» oară Marți la Consulatul 
Francez pentru administrarea aces
tui oraș. La această comisie nu va 
lua parte nici un reprezentant al 
Guvernului Franco
• Paris. O mare reuniune de 

protestare împotriva scrutinului va 
avea loc în ziua de 27 Septembrie 
sub președinția Secretarului Gene-

- Devi H4U— l«X5

că s’au dat toate posibilitățile 
pentru publicarea de ziare și 
participarea la emisiunile postu
rilor de radio. Dacă opoziția nu 
a făcut uz de aceste facilități 
încercând să arate că nu este li
beră să acționeze, ea caută în a- 
cest fel să-și acopere slăbiciunea. 
Referitor la relațiile Iugoslaviei 
cu România, Grecia, Albania d. 
Cardeli a accentuat că întreaga 
Jugoslavie dorește relațiuni de 
prietenie cu vecinii, însă în nici 
un caz cu actualul guvern grec.

Octomvrie levompiimi. S’au spart 
hambarele, cade grâu peste grâu l 
S’a produs o adevărată Inflație de 
grâu și n’am unde să-l pun ! Nu 
știu ce să fac cu el! Și se mai 
spune că și celelalte 15 000 
vagoane vor fi atei în cursul 
lunii Octomvrie. Vedeți deci 
felul expeditiv de a îndeplini un 
cuvânt dat! Cel care a spus în 
Camera Comunelor că Generali- 
ssimul Stalin își respectă cuvân
tul, fusese într’adevăr impresio
nat de acest lucru, fiindcă este 
un adevărul miracol în lumea di
plomatică, politică, u afacerilor, 
ca (ineva să-și respecte cuvântul 
cu atâta promptitudine așa cum 
Uniunea Sovietică și l-a respec
tat pe plan internațional pe toi 
timpul războiului și și-l respectă 
în plan mai mic și în cazul nos
tru*.

ral a! Confederației Generale a 
Muncii Franceze.
• Varșovia. Ministrul de Externe 

al Poloniei a primit în audiență pe 
membrii delegației comerciale ro
mâne.
• Postul de radio Civn-Kind a 

am nțat că Hlro-Hyto, împăratul Ja
poniei ar fi abdicat. Pe tron se va 
urca prințul de coroană.
• Delegatul sindicatelor ungare 

a plecat la Paris unde va lua parte 
la conferințA sindicală internațio
nală
• Consiliul Mlnifitriloi de Externe 

șl-a reluat, lucrările după o între
rupere de două zile. In acest timp 
d. Bovin a avut întrevederi cu 
d. Birnes, iar generalul Catreaxx 
cu d. Molotov.


