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Anul-e vine să fie anul consolidării 
democrației în RomâniaJ 
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Anul
drept cuvânt' aQ Istoric. La 9 
Mai Germanț’ltlfrislă a capitu

lai. Vulturul : p ada German cu 
svastia în a fost dobo
rât de data*asta definitiv. In 
momentul ci Germania hitle- 
ristă a deci/ râzboi popoare
lor Iubitoare libertate, priveam 
eu inima si’5 la primele suc
cese ale hdelur hitleriste. Se 
părea la ul>oment, că nici o 
forță din W nu poate pune 
staviă In c3 blindatelor nem
țești. Una ii alta au fost ti ân- 
tite la pănf un Șir întreg da 
țări din Eiia. In urma trupe

lor fdscistfnea șirul nesfârșit 
de „laiteri^re organizau în mod 
sistimaticîliea popoarelor că

zute vrem* «ub jugul Germa- 
neBocotioțn ce

lor mai eKotare drepturi ome
nești, omoiiJ, schlngiulnd, In
cendiind, țjerialismul German, 
cel mai piilnic din câte a 
noscut ista până acum a 
Uit să pul toate resursele 
materii pri și industriale 
Europei îdujba războiului 
de cotropiși jaf In aceste con- 
d ț uni s’aiipustit hoardele tâl
hărești alei Hitler asupra U. R. 
S.S. in lila 22 Iunie.

La înct trupele fasciste au 
reușit să ioă succese inițiale, 
profitând faptul că au rupt în 
mod perfhctul de neagresiune 
care a ei între Uniunea So
vietică șira aria hitleristă, a- 
ta.ând posșteptate înmodml- 
șelesc. Dljtigul militar obți
nut pe ttl cale sa dovedit 
repede dll numai un episod 
de nu pungă durată. Erois
mul fărăiăn al Armatei Roșii 
al popof.Sovletice au oprit 
în loc ni fascistă. Astfel ar
mata hit| care dela de61ăn- 
țuirea rfcui n’a întâmpinat 
n' i-o îffvi e serioasă pecon- 

Ir nentul șef, sa lovit de vi- 
j jia ArnRoșif care a sdro- 

lt una alta diviziile blin- 
ite aleiiiu-r.
Imedi^ desiănțuirea răi- 
'ulul l|va U. R. S. S. s’a 
jfit acțiunilor antihitle- 
-te în.cu URSS., Anglia 
Amet| Ina| mare bloc d# 

rțe diț a cuOcs:ut istoria. 
—- Od -Unnir.grea victorioasă 

ș războ^iHj de bază care 

itătea îi tuturor popoarelor 
’ubtoarțbena'.e era asigu- 

, nea 
r entrtt*^

•acî i
turor

■âci durabile. Dar 
■a unei astfel de 
ir distrugerea tu- 

faiciste. Ori «st*A

clar, că înfrârgera militară a fas
cismului nu Însemnează încă [11- 
hldarea rămășițelor sale.

Lupta trebue să continue pe 
plan politic cu aceiaj vigoare cu 
care a fost dusă pe plan militar.

Evenimentele ultimelor luni din 
anul scurs au arătat cum nu se 
poate mai clar, că sdioblrea mi
litai ă a fascismului nu Înseamnă 
Încă lichidarea lui, Încercările re- 
acțiunii mondiala de a torpila pa
cea dovedește aceasta cu priso
sință. Importanta creerei uoul or
ganism In stare de a apăra pa
cea este considerabilă. Războiul 
împotriva fascismului, a creiat câ
teva elemente noi care fac, ca 
balanța să se aplece in favoarea 
păcii. Acestea sunt:

1. Ferocitatea cu care fascismul 
a luix.cat ad subjuge .urnea ‘în
treagă a trezit la realitate toate 
popoarele, stârnind în sânul tu
turor popoarelor un curent puter
nic antifascist și antirăzboinic.

2. Falimentul fatal al Ligii Na
țiunilor, creiată după trecutul răz-

Atențiune I
zia-Fiecare număr al 

rului nostru conține ca 
supliment gratuit un 
calendar de perete pe 
anul 1946 —Controlați 
ziarul la pr mire dacă 
conține calendarul 1 în 
caz contrar reclamați 
imediat predătorului.

D. Harrhnann, Clark și Vîșinski se 
pregătesc să plece la București

New-York Ambasadorul a- 
merican la Moscova d-1 Harri- 
mann, d-1 Clark Archibald, 
ambasadorul Marei Briianii la 
Moscova și Andrei Ianuare- 
vici Vâș’nskl, locțiitorul Co
misarului Poporului pentru a- 
facerile st:ăine al U. R. S. S.

PREȘEDINTELE TRUMAN
de acord cu hotărlriie dela Moscova

NBW YORK. — Preșe
dintele 7rumân care își pet
rece sărbătorile Intr’o va
canță pe Missuri a declamat 
neoficial că este complect
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de ANDREI PĂTRAȘCU 
membru tn C C. al P.C.R.

bol mondial, înseamnă*o experi
ență serioasă. Activitatea de tristă 
memorie a ligii națiuni >r servește 
ca exemplu aităzi, câr. ’ se pune 
temelia noului organism int rna- 
țlonal, pentru apanrna păcii. Ex
periența aceasta arată i im nu tre
buie să lucreze nou> organism 
dacă întra’devăr vrei» să spere 
pacea.

3. Eroismul și spirit :l de abne
gație cu car** a lupta! Armata Ro
șie șl întregul Ponor S >viet’c îm
potriva fascismului a kmonst'at 
în fața lumii întregi cr fapte care 
vor tiece în istorie pentru tot
deauna că Statul SlvIi tic este cel 
mai consecvent și cel nai hotărât 
luptător înpotriva Lsci mulul, în- 
potriva războiului. E, ismul Ar
matei Rușii a mărit er..um pres
tigiul si 'i-tor'tTte * f S.S. și a 
făcut din ea factorul principal în 
apărarea păcii. Considerăm acest 
al treilea element de bază șl ho
tărâtor.

In ultimele luni dela terminarea 
războiului am asistat la o serie 
de manifestări care au contribuit 
la întărirea păcii Astfel constitui
rea Federației Mondiale Sindicale 
cu cei peste 63 de milioane, de 
membri înseamnă un pivot puter
nic de pace.

Tot așa, constituirea federații
lor mondiale ale tineretul șl femei
lor vor contribui la lupta pentru 
pace.

Astfel stând lucrurile este firesc 
că sarcina de b ză a clasei mun
citoare și a întregului popor Ro- 

— Continuare in pag 5 —

CONFERINȚA DELA MOSCOVA S’A TERMINAT 
COMUNICATUL 

asupra consfătuirii d .la Moscova a miniștrilor 
de externe al Uniunii Sovietice, 
Statelor Unite șl Regatului Unit 

conformată la conferința dt a Berlin 
anume că intre cele trei mari pu
teri trebue să albe loc consultări 
periqeice. Discuțiile s’au desfășu
rat în mod ne formal șl s’a câzut 
de acord asupra următoarelor 
chestiuni:

se pregătesc să plece în Ro
mânia. Scopul vizitei lor este 
să se consulte cu Re
gele Mihai șl cu reprezentan
ții guvern lui asupra celor 
hotărite la conferința celor 
trei miniștri de externe privi
tor la România.

de acord cu ce’e stabilite 
de d. Bynes și că va avea 
mai m-it de spus dupăi ce 
se va întoarce la sfiia- 
gton. , f

Plug ușorul anului 1946 f
Ha- ho I Ha ho l

Gospodari cinstiți 
Cu plugul ne primiți 
Că vremea a venit 
Șt tr-t omul a pornit
Glia strămoșească 
S'o desțelenească.

Trageți brazda, măi flăcăii
— HUI Hei)

Plugușor cu șase bot. 
C'au venit șl pentru noi
Z le mart șl tnsortte 
Nopți de pace, liniștite,
Șt nu zile de război 
Pentru nemți, pentru slugoi.

Trageți brazda, măi flăcăi 1
— Hei! Hei!

Că pe neamț l-a doborlt 
Vecinul dela răsărit 
Care lumae a ridicat
Șt ce smeu l-a sfă ămat 
De rămas-au in bârlog 
Numai oasele zălog,

Tragețt brazda, mă' flăcăii 
— Hei! hd!

Umărul șl noi l-am pus 
St-am pornit tnsp'e Apus 
Șt l-am dat pe neamț afară 
Din frumoasa noastră țară 
Asvârllndu l ca o piatră 
Peste Matra, peste Tatra...

Trageți brazda, măi flăcăii 
— Hei I Hei!

Iară cel rămași In țară 
Bucuroși, scăpațl de fiară,
Hat iă scape de ciocoi 
De vânduțt șl de slugoi
Să fie pămăn* șl plug, 
Pace bună șt belșug.

Trageți brazda, măi flăcăii 
Iletl IUI

Șl-au pornit vîrtos să ceară 
Țarină, reforma agrară, 
Că pământul botresc 
Cu sudoa'e îl stropesc 
Tot țăranii cri lipsiți, 
Cei pământului lipiți. ‘

Trageți brazda mâl flăcăii 
— Hei! Hd!

Muncitorul din oraș, 
Cărturar cinstit, slujbaș 
Toți ca unul s’au unit 
Cu țăranul nă oj t 
Șl-au pus umărul la car 
Ca să-l scoa'ă din amar.

Puneț'-l șl voi, flăcăi l
— Hei! Hcl!

Miniștrii de externe al Uuiunii 
Sovietice, Regatului Unit șl Sta
telor Unite s’au întrunit la Mos

cova 
1943 
lua/iă

I.
J

dela 19 la 26 Decembrie 
în conformitate cu decizia 
la conferința din Crimea,

Asupra pregătirii tratatelor de pace cu Italia, 
România, Bu'garia, Lkgarla și Finlanda

Du *ă cum s’a anunțat la 24 
Decembrie 1945, guver ul Uniunii 
Sovirtice, Regatului Unit și Sta
telor Unite declară că ele au că
zut de acord a se adresa guver
nului Franței șl guvernului Chi
nei să adere la următoarele pro
ceduri cu privire la pregătirea 
tratatelor de pace;

Marți, 1 Ianuarie 1946

Dar Munlu *r/ cu Brăttanu 
Care-au tot mințit țătarui 
Cd-l vor da, șt-or da pămlnt, 
Ne supau de tor mormânt 
Cu groparul de Râdescu, 
Neam din neamul Antoni seu. 
S’au legat stafiile 
Bată le pustiile, — 
Șt-au pornit Jaf șl omor 
Ziua mare prin popor.

Trageți brazda'n el, flăcăi!
— Hei! Hetl

Dar norodul săturat
Multă vreme n’a răbdat:
■ tce zile a tunat 
Și Râdescu a nurat", 
iar la cârma a venit 
Petru Groza cel vestit.

Încă o brazdă, mâl flăcăi!
— Hd! Helt

El pământ ne-a împărțit, 
Ardealul l-a întregit 
Iar de a vecinul Ras 
Câte vrei ni le-a adus 1 
Grâu ales să tot rodescâ 
Ș porumb să tot sporească, 
Mit de tone de bumbac 
i>'a:bă tot omul sărac 
Pruncii ca ce înțoli, 
Gunle cu ce hrăni.

Tragețt brazda, mâl flăcăi 1
— Hd! Hei!

Dar Mania șt toți cella ți 
Hoțomani șt speculanți, 
Ucrgașt șt sabotori 
Nu se simt la largai lor: 
lot se sbat, se svârc.lesc 

Cu dușmanul uneltesc, — 
Să ne la pământul iară, 
iar să ne robească țara 
Să ațâțe lat ră.bot, 
Sa ne ’ngroape m nevoi, 
închisori, spânzurătoare, 
Lagăre de concentrare.

Trageți brazda'n ei țlăcă!
— Hd! Ha!

Ha-ho! Hi ho l
i Fețe cinstite,

Cu puterile unite
Hapul mare să-l să’tm. 
Țara s’o reconstruim, 
Să sjârșlm cu toți man'șll, 
Brătlenll șl fasciștii 
Șl s’ajungem la ’nflorlre.,. 
La mulțl ani cu fericire!

Trageți brazda, măi f'ăcăi! 
[ — Hei! Hei!

Elisabeta Luca

1. La alcătuirea de către Con
siliul Miniștrilor de Externe a tra
tatelor de pace cu Italia, România, 
Bulgaria, Ungaria și Fi’’ .oda, vor 
lua parte numai membrii consi
liului care sunt prevăzuți în baza 
termenilor acordului asupra con- 

(Continoare la pag, 2-a)
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stituirii consiliului miniștrilor de 
externe adoptat la conferința dela 
Berlin șl sunt considerați că au 
•emnat condlțiunlie de capitulare 
In ata'ă de faptul când consiliul 
nu va hotărî în conformitate cu 
această convenție să învite și alți 
membrii de a participa la consiliu 
In chestiunile care îi privesc și 
pe el.

a) Condițiunile tratatului de 
pace cu Italia vor fl reda’tate de 
miniștrii de externe ai Uniunii 
Sovietice, Regatului Unit, Statelor 
Unite șl Franței.

b) Condițiunile tratatului de 
pace cu Românii, Bulgaria și Ua- 
garia vor fi redactate de către 
miniștrii de externe ai Uniunii So
vietice, Sta elor Unite și Regatului 
Unit.

c) CondiVunile tratatului de 
pace cu Finlandi vor fi redactate 
de către miniștrii de externe ai 
Ur lunii Sovietice șl Regatului 
Unit.

Locțiitorii miniștrilor de externe

ii. Comlslunea pentru extremul orient 
și consiliul aliat pentru Japonia

A) Comisiunea pentru 
extremul orient.

S’a ajuns la o înțelegere la care 
s’a aliat și China, cu privire la 
ins’aurarea unei comisii în extre
mul orient care va înlocui comi
sia consultativă.

Comisiunea din extremul orient 
va avea următoarea competință:

1. Constituirea comislunU.
Prin prezenta, se constituie co

misiunea alcătuită din reprezen
tanți ai Uniunii Sovietice, Rega
tului Unit, Statelor Un'te, Chinei, 
Franței, Olandei, Canadei, Austra
liei, Nouel Zelande, Indiei și Fl- 
lipinelor

2 . Funcțiunile comisiuni.
a) Funcțiunile comisiei pentru 

extremul orient vor fl:
1. Formularea unei linii politice 

a prinripiilor și măsurilor gene
rale potrivit cărora Japonia va 
trebui să-și îndeplinească obliga
țiile luate pe baza termenilor de 
capitulare.

2. Revizuirea la cererea orică
rui membru, a oricărei directive 
date de comandantul suprem al 
puterilor aliate sau a oricărei ho
tărâri luate de comandantul sup
rem a cărei aplicare cade sub 
Jurisdicția comisiunli.

3. Examinarea oricăror alte ches
tiuni ce n'ar fl în corespundere 
expusă la art. 5 al. 2.

b) Comisia nu va face reco
mandări cu privire la conducerea 
operațiunilor militare și nici la 
modificări teritoriale.

c) Activitatea comisiei va pomi 
dela faptul formării comisiei aliate 
pentru Japonia și va lua în con
siderare mecanismul de control 
din Japonia.

3. Funcțiunile guvernului • Sta
telor Unite.

1. Guvernul Statelor Unite va 
pregăti directivele în conformitate 
cu linia politică urmată de coml- 
«iune șl le va transmite coman
dantului suprem prin preprezen- 
tanțll respectivi al Statelor Unite. 
Comandantul suprem va avea ob
ligația să aplice aceste directive 
care exprimă hotărfrile politice ale 
comisiuni

2. Di-ă comlslunea va hotărî 
ea o directivă sau hotărîre pre

îsi vor reîncepe imediat lucrările 
la Londra pe baza celor conve
nite în chestiunile discutate la 
prima sesiune plenară a Consi
liului Miniștrilor de externe dela 
Londra.

2. Când pregătirea tuturor a- 
cestor proecte va fi terminată, 
consiliul miniștrilor de externe va 
convoca o conferință pentru des- 
baterea tratatelor de pace cu Ita
lia, România, Bulgaria, Ungaria șl 
Finlanda.

Conferința se va compune din 
cel 5 Miniștri de externe precum 
și din toți reprezentanții națiuni
lor unite care au participat activ 
la războiul împotriva statelor ina
mice. Uniunea Sovie ică, Regatul 
Unit, Statele Unite, China, Franța, 
Australia, Be'g’a Republica Socia
listă Sovietică Bielorusă, Brazilia, 
Canada, Cehoslovacia, Etiopia, 
Orecla, India, Olanda, Noua 

Zeelandă, Norvegia, Polonia, Uni
unea Sudafrlcană, Jugoslavia și 

văzută în conformitate cu art. 5 
al. 2, trebue să f'e modificată, 
această hotărîre a comisiuni tre
bue să fie considerată ca o ho
tărâre cu caracter politic.

3. la cazul când se ivesc ches
tiuni urgente, guvernul Statelor 
Uoite va putea. trimite directive 
Interimare comandantului suprem 
până când comislunea va între
prinde acțiuni oridecâteorl va fi 
nevoe, dar trebue avut în vedere 
ca orice directive privitoare la 
schimbarea fundamentală a struc
turii statului japonez, sau ca cele 
în legătură cu schimbarea guver
nului japonez, nu vor fi luate de
cât după o consultare și după ce 
s’a ajuns la un acord în comisia 
pentru extremul orient.

4. Toate directivele vor fi în
registrate de comisie.

4. Alte metode de consultare,
Comisiunea nu va împiedica 

guvernele membre să folosească 
alte metode de consultare în ches
tiunile extremului orient.

5. Compoziția.
1. Comisia pentru extremul ori

ent se va compune din câte un 
reprezentant din partea statelor, 
care au aderat la acest acord. Pe 
măsură ce se va ivi necesitatea, 
numărul membrilor comisiei porte 
fi mărit pe baza unui acord prin 
cooptarea altor națiuni unite di 1 
extremul orient aau unor națiuni 
cari au acolo teritorii.

In caz de necesitate, ooislllul 
va asigura consultări depline și 
corespunzătoare cu reprezentanții 
națiunilor unite, care nu sunt 
membri al comisiei, asupra oh sliu- 
nilor examinate de comlsi'une șl 
care se referă mai ales la aceste 
țări.

2. In luarea de hotărâri de 
către comisie, nu se cere unani
mitatea, cu condițiunea ca cel 
puțin majoritatea din reprezen
tanți inclusiv reprezentanții celor 
patru mari puteri, Uniunea Sovie
tică, Regatul Unit, Statele Unite 
șl China că fie de acord.

6. Reședința șl organizarea;
I. Comisia pentru extremul o- 

rlent va avea reședința la Wa
shington. In dependință de împre

— Urmare din pag. l-a —

Republica Sovietică Socialistă 
Ucrainfaoă.

Această conferință va avea loc 
înainte de 1 Mai 1946.

3. După tncbeerea deliberărilor 
conferinței, șl examinarea reco
mandărilor el, statele semnatare 
ale condițlunilor de armistițiu cu 
Italia, România, Bulgaria, Ungaria 
și Finlanda și în ceiace privește 
tratatul de pace cu Italia, vor re
dacta textul definitiv ai tratatelor 
de pace respective.

4. Textele finale astfel redac
tate vor fi semnate de reprezen
tanții statelor reorezentate la con
ferință și aflate în stare de răz
boi cu statele inamice date.

Textele tratatelor de pace res
pective vor fi prezentate apoi sta
telor care se află în stare de răz
boi cu statele inamice date.

5 Tratatele de pace vor intra 
în vigoare imediat ce vor fi sem
nate. Vor trebui deasemenea ra
tificate și de statele inamice res
pective.

jurări, se va putea întruni și In 
alte locnlităji, inclusiv Tokio.

2. Flecare reprezentant din co
misie poete fi însoțit de persona
lul necesar cuprinzând atât repre
zentanți civil cât și reprezentanți 
militari.

7. Terminarea lucrărilor.
1. Comisia din extremul orient 

va înceta să funcționeze când o 
decizie în acest sens va fi luată 
cu aprobirea majorității, inclusiv 
cele p?tru rr ri puteri: Uniunea 
Sovietică, Regatul Unit, Statele 
Un te și China.

In momentul expirării misiunii 
ei, comisia trebue să predea ches
tiunea resoartelor respective ori
cărei organizații provizorii sau 
permanente, ai cărei membri sunt 
guverneie Participante.

B. Consiliul aliat pentru 
Japonia.

S’a ajuns la următoarea înțe
legere la care s’a aliat și China, 
referitor la crearea consiliului a- 
llat pentru Japonia.

1. Va fi instituit un consiliu 
aliat pentru Japonia cu reședința 
la Tokio, sub președinția coman
dantului suprem al puterilor a- 
liate sau locțiitorului acestuia, cu 
s' opul de a se da sprijinul co
mandantului suprem în ceeace 
privește executarea condițlunilor 
capitulării și directive suplimen
tare la aceasta șl pentru scopul 
de a exercita autoritatea de con
trol.

2. Consiliul aliat va fl alcătuit 
din:

Comandantul suprem sau loc
țiitorul său, care va fi președinte 
șl membru al consiliului din par
tea Statelor Unite, un membru al 
Chln<’i șl un membru reprezen
tând fn comun Regatul Unit, 
A' straiia, f oua-Zeelandă șl India.

3. Flecare membru al consiliu
lui va dispune de dreptul de a 
avea un personal corespunzător 
alcătuit din militari ș' civili.

4. Consiliul aliat se va întruni 
cel puțin oda’ă la două săptă- 

r, nâni.
5. Comandantul suprem va da 

tont' 1 ordlnde în vederea contro
lului old ți directivele sup
limentare o aceasta.

In toate cazurile hotărârile vor 
fi aplicate prin intermediul su
prem, sa. pe baza indicațiunilor 
sale.

Comandantul suprem este u- 
nica autoritate executivă a puteri
lor aliate în Japonia. El se va 
consulta și sfătui cu consiliul a- 
liat înainte de a da ordine cu 
privire Ia măsurile respective în 
măsură ce împrejurările o permit. 
Hoiăiîrile sale privitoare Ia acestea 
chestiuni, vor fi însă definitive.

6. Dacă un membru al consi
liului nu este de acord cu co
mandantul suprem sau locțiitorul

III. Coreea
1. In scopul stabilirii Coreei ca 

stat independent, fn scopul creerii 
condițlunilor pentru desvoltarea 
țării pe principii democratice și 
legalitate, se va forma în Coreea 
un guvern democrat provizoriu 
corelan, care va lua toate măsu
rile necesare pentru desvoltarea 
industriei, transporturilor, agricul
turii și culturii naționale.

2. In scopul de a se ajuta la 
formarea guvernului provizorlu co- 
reian șl cu scopul de a se ajuta 
la luarea măsurilor corespunză
toare, se va creia o comlslune 
mix ă formată din comandantul 
trupelor americane din Coreea de 
Sud și comandantul trupelor so
vietice din Corela de Nord.

Pentru elaborarea propunerilor 
sale, comisiunea se va consulta 
cu partidele democratice și orga
nizațiile din Coreea.

Recomandările întocmite de co
mlslune vor fi prezentate pentru 
a fi luate în considerație, până la 
funcționarea unei organizații de
finitive, de către cele două gu
verne reprezentate în comlslune.

Comisiunea trebue să fie su
pusă spre examinare guvernelor 
Uniunii Sovietice, Statelor Unite, 
Regatului Unit și Chinei.

IV. China
Cei trei miniștri de externe au 

avut un schimb de păreri cu pri
vire la chestiunile referitoare la 
situația din China. S’au înțeles 
asupra necesității unificării și de
mocratizării Chinei sub conduce
rea guvernului național cu parti
cipa: ea largă a elementelor demo
crate și asupra încetării războiu
lui civil. Ei șl-au confirmat fide
litatea în punctul de neamestec 
în politica internă a Chinei.

D-nil Molotov și Bymes au 
avut convorbiri cu privire la for
țele americane și sovietice din 
China

D. Molotov a declarat că for

v. romAnia
Cele trei guverne sunt gata 

să dea Regelui Mihai, sfatul 
pe care l-a cerut în scrisoa
rea sa din 21 August lc45, 
asupra lărgirii bazei guvernu
lui român.

M. S. va fi sfătuit ca un 
membru al partidului național 
țărănist și un membru al par
tidului națlonal-llberal să fie 
cuprinși în guvern.

Comisiunea menționată mal 
Jos va trebui să fie de acord că:

a) ei sunt cu adevărat mem
bri reprezentativi ai grupări
lor de partide ne reprezentate 
fn guvern.

b) ei sunt potriviți șl vor 
lucra real cu guvernul.

nulul Japonez în îo- 
mandantul suprem va 
lea ordine în aceste

;ere privitoare la ele. 
o pealabilă consu'tare

său în cea ce privesc chestiu
nile privitore la schimbarea struc
turii statuii constituției, schim
bării gUVCl 
trcglme, c i 
înceta să I 
chestiuni |ână ce comisiunea pen
tru extremi odent nu va ajunge 
Ia o înțele

7. După 
a contfliuli I, comandantul suprem 
în caz de 
hotărâri prvltoae la înlocuirea 
din guvern 
japonezi sili priitor la complec- 
tarea posti rilor acante după de
misia diven

lîeceitate poate să ia

a dverșilor miniștri

ilor rcmbri din cabinet

3. Comiduneamixtă cu parti
ciparea guvtrnuhd?mocratic pro
vizoriu al popalui coreean și 
prin atragerea ganizațillor de
mocratice din Cora va avea drept 
m'siune elaborar de măsuri de 
ajutorare și conbuțle la pro
gresul politic, e .ornic șl social 
al poporului corcj, desvoltarea 
auto- administrării emocratice și 
desăvârșirea indepdenței națio
nale a Coreei.

După consultă cu guvernul 
provizoriu coreeatse va stabili 
de către guvernelitatelor Unite, 
Uniunii Sovietice, îgatului Unit 
și Chinei, o convie de tutei* 
din partea celor pa mari puteri 
asupra Coreei po termen de 
5 ani.

4. Pentru examrea chestiu
nilor urgente care referă atât 
la Coreea de Sud <și la Coreea 
de Nord și pentru borarea mă
surilor în vedereaabiliril unei 
permanente colabd în dome
niul administrativ
tre comandamentul hnerican din 
Coreea de Sud șl cunandamentul 
sovietic din Coreea de Nord, se 
va convoca în termn de 20 zile 
o consfătuire a rorezentanțflor 
comandamentelor arerican și so
vietic din Coreea.

țele armatei sovietic au desarmat 
trupele japoneze di Manciuria 
și le-au ecos de a»lo dar eva
cuarea trupelor soletlce a fost 
amânată în urma rgâminții gu
vernului chinez.

D. Bymes a arăt; că trupele 
americane se află îinordul Chi
nei la cererea guveimU| chinez. 
Statele Unite poaă principala 
răspundere în ceice privește 
desarmarea și evactrea trupelor 
japoneze. Forțele anatei ameri
cane vor fl evacite îndată ce 
acestea obligații vorli îndeplinite 
sau când guvernul chinez va fi 
în stare să Irdepllnască aceasta, 
fără concursul armai americane.

Cele trei guvere au no* ‘ 
că guvernul Rotatei astf h
reorganizat, va letfara «1 >
ger! libere șl estingheri 
cât de curând paibii pe ba 
votului universal | secret

Toate partideledempcrat' 
și antifasciste trtbue să ai 
dreptul să ia pare la acei 
alegeri și să prerinte cant 
dați. Guvernul reorganizat 1 
da asigurări cu p-ivire la a 
cordarea fibertăji presei, < 
cuv&tulul, a religiei și a aso 
ciației.

Domnii
Andrei lanuarevicl Vișinii 
Averel Harrimaan și 
Archibald Clarfc Kerr,

(Continuări la pag. 3-a)
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VIAȚA DE PARTID 
Festivitatea organizată

cu ocazia aniversării nașterii Generalisimului Stalln
da elevi școlii de cadre regionale a P.C.R.

Spre ridicarea calității muncii de partid
Pe marginea închiderii scolii de cadre regionale

Cu ocazia terrrfnării cursu
rilor elevii școald de cadre 
rogionale au «rgțnlzat în zi
ua de 21 De:. ®45, ziua a- 
niversărli nștefii Genera- 
lissimului Stdin, un festival 
artistic cultual h sala Teat
rului Comuni cin Deva.

A luat prte la această 
seibare un nuneros public 
format din coate categoriile 
sociale.

Serbarea a fost deschisă 
cu intonare! „Internaționalei“ 
după care au urmat Imnul 
Regal Roma ți Imnul Sovie
tic.

Cuvântul de deschidere a 
fost rostit - tov. Belea Mi- 
ron junior i numele Biroului 
Comit. Repnal Valea Jiului 
a P.C.R.ce avorbit despre 
«Rolul gSdirii ștințifice in

desvoltarea societății” și a 
arătat însemnătatea mare pe 
care o au pentru partidul nos
tru și clasa muncitoare, aceste 
cursuri care pregătesc pe vii
torii conducători ai clasei 
muncitoare. Tov. Sasu Gh. 
a vorbit din partea absolven
ților școalei de cadre, luând 
angajament In numele tuturor 
că ceeace au învățat în aces
te patru săptămâni, nu va ră
mâne teorie moartă ci va fi 
pusă în practică pentru a îm
bunătățirea muncii de partid.

A urrat apoi un program 
artistic cultural cu poezii prog
resiste recitate de tov. Popa 
loan și Mhat Mihai, ultimul 
In limba Maghiaiă și cântece 
muncitorești cântate de corul 
elevilor.

A urmat o scenetă intitula

tă „Minerul” executată de 
tov. Rusneac, Burlacu și Dăr- 
măianu și Imnul minerilor (cor).

Despre viața Generalissimu- 
lui Stalin a conferențiat tov. 
Varga, secretarul comitetului 
județean a P. C. R.

După recitarea poeziei Im
nul Iui Stalln de tov. Bodea 
și alte recitări ale tov. Rus
neac și ale pionerei Morăscu 
Anișoara, a urmat sceneta 
,0 discuție veselă* interpre
tată cu mult succes de tov. 
Țelegredeanu luliana, Farc 
Nicolae și Baternaim T.

Publicul a aplaudat înde
lung fiecare punct al prog- 
mului care a avut un succes 
deosebit.

Muzica C F.R. din Sfmeria, 
a delectat publicul cu piese 
clasice ți populare.

Anii ce vine să fie anul consolidării
democrației în România

(Unre din piș. !-■) 

mân este instruirea unei păci 
durabile temeinice. Aceasta pre
supune be înțeles, o luptă ne- 
cru ți toari împotriva rămășițelor 
fasciste reacționare, din țara 
noastră, esupune întărirea șl a- 
dâncirea regimului democratic. 
Presupar un guvern, In stare 
si garase toate acestea.

Se pu întrebarea, dacă tn 
țara noa-ă există elementele ne
cesare Uptuirii sarcinei arătată 
mal sus.

Dai E există.
Clasa uncitoare din România, 

unită tn U.M. s’a dovedit a fi 
tn star el concentreze tn jurul 
el toate rțeie cu adevărat de
mocratic ale țării, s’a dovedit a 
ti tn st« să conducă cu succes, 
lupta Ittgului popor pentru un 
regim avărat democratic. Suc
cesele dnute până acum de 
poporulomân tn lupta sa pen
tru demrație, se datoresc toc
mai unii clasei muncitoare.

Guveul de largă concentrare 
democrcă Instaurat la 6 Martie 
a, c., cstltue tocmai o astfel 
de gsrae In stare să apere și 
să contă lupta întregului popor 
pentru regim cu adevărat de- 
mocrati-Nu avem intenție să 
enumăr, toate succesele obți
nute deuvem pe tărâmul întă
ririi deicrațiel, totuși două din
tre ele burse relevate, fiindcă 
ele coniue piatra de temelie a 
regimul actual.

Primiste reforma agrară.
Nu ie pentru prima dată 

cândjtțra noastră se face re
formă avă. S’a mai dat șl in 
trecut pănt țăranilor. Niciodată 
Insă, pâă acum prin r< forma ag
rară nueursiărea distrugerea ba
zelor ecortce ale moșierlmii. 
Este peșn prima dată In istoria 
țării noște, când putem afirma 
fără să ;rțln, că am dat o lovi
tură moțai, bazelor economice 
ale moțrin^ creind prin aceasta 
condițluiile Ifchldărli definitive a 
râmă și [(or feduale, din țara noas
tră. Erti chr,că fără aceasta nici

vorbă nu putea fi de democrație. 
E«te clar deascmenea, că o astfel 
de reformă agrară nu putea fi În
făptuită decât numai de un gu
vern cum este cel actual, spriji
ni adu-se pe cele mai largi pături 
ale masselor populare.

Al doilea succes este câștigarea 
încrederii U. R. S. S. Este cunos
cută de tonă lumea politica de 
dușmănie, (fățișă sau voalată, nu 
are importanță) dusă de toate gu
vernele, care s’au perindat la 
cârma țării dela războiul trecut și 
până la 6 Martie. Rezultatele a- 
cestei politici, sunt văzute acum 
de întregul popor. E e pot fi re
zumate in cei peste o jumătate 
de milion de morțl, pentru inte
resele imperialismului german, e- 
conomla țării sdruncinată și bo
gățiile țării jefuite, poporul mun
citor In mizerie.

N’au trecut decât câteva luni 
decând am reușit să câștigăm În
crederea Uniunii Sovietice și câte 
am obțioOt, pentru țara noastră.

Reîncadrarea Ardealului de 
Nord la patria mamă, reluarea le
găturilor d'plomatice cu U R.S.S. 
și salvarea noastră dela foamete 
prin împrumutarea celor 30 de 
mii de vagoane de cereale. Prie
tenii adevărațl la nevoie se cu
nosc, spune o veche zicală.

După toate cele făcute pentru 
noi, de care U. R. S. S. nu mai 
există îndoială că popoarele so
vietice ne sunt adevărate prietene.

Rămâne acum să dovedim că 
știm să fim demni de prietenia 
întregului popor Sovietic. Aceasta 
nu poate fi făcută decât intr’un 
singur fel șl anume, ducând lupta 
necruțătoare împotriva rămășițelor 
fasciste, in frunte cu trădătorii de 
țară Manlu și Brătlanu.
Tânăra democrație din România a 
obținut până acum succese însem
nate. Ea este conștientă că li pta 
nu ^este ușoară.^Dușmanui este 
perfid capabil de ori ce. Cele în
tâmplate la 8 Noembrie au arătat 
acestea. Rămășițele fasciste repre
zentatele Manlu și Brătlanu cu 
tot șirul de speculanți și sabotori

și au concentrat toate forțele îm
potriva democrației, vrând In spe
cial s’o lovească pe tărâm eco
nomic.

Complicitatea bandelor maniste 
brătleniste cu toate elementele sa
botoare a eșit și mai mult la 
Iveală in cazul societății «Petro
șani*.

Fosta conducere £ Societății in 
frunte cu Bujoi, Balș și Bâzgan, 
au sabotat in mod sistematic pro
ducția de cărbuni. Având in ve
dere importanța pe care o prezintă 
producția cărbunelui pentru în
treaga economie a țării se poate 
înțelege ușor scopul acestor ne
mernici. Ei au vrut prin sabota
rea producției de cărbuni aă lo
vească Tn bazele economiei noastre 
și să Împiedice efortul de refacere 
a țării. Dar datorită vigilenței 
muncitorilor mineri, planul acestor 
domni a eșuat. Cu ajutorul guver
nului și a Confederației Generale 
a Muncii, sabotorii au fost înlătu
rați din fruntea Societății.

Patru săptămâni după izgonirea 
lor producția de cărbuni s’a mă
rit cu 70 la sută.

Succesui obținut tn mărirea 
producției de cărbune arată care 
este calea de urmat, El arată că 
sabotorii trebuesc Înlăturați fără 
șovăire din viața economică,

1945, a fost anul in care s’au 
pus primele pietre la temelia de
mocrației din România.

1946 va trebui să fie anul con
solidări acestei democrații.

Cotitura istorică dela 23 August 1944 aducând odată 
cu legalitatea partidului nostru un caracter de partid gu
vernamental, a lărgit brusc cercul lui dă activitate. Afluxul 
spre organizațiile partidului a sutelor de mii de muncitori, 
țărani șl intelectuali, puneau sarcini noul și variate în fața 
cadrelor de bază dintre cari o parte au devenit și cadre 
de bsză ale slatului.

Multiplicitatea sarcinilor practice legate de nevoile zi
lei, adeseori induc în eroare pe foarte mulți dintre cei mai 
buni, mai dârzi și mai activi miiitanți cari nu știu să deo
sebească problemele imediate parțiale, izvorâte din nece
sități curente, de sarcinile de bază, de interesele perma- 
nante ale clasei muncitoare și ale poporului într- g. Practi
cismul îngust e trăsătura caracteristică a celor ^mai mulți 
miiitanți ridicați în toiul luptelor Împotriva fascismului și a 
reacțiunii pentru reconstrucția și democratizarea țării. Dar 
această greșafă se manifestă uneori și la vechil activiști 
de partid sunt mulți caii înclină să vadă soluționarea pro
blemelor mici ca problema principală și unică iar metodele 
de acțiune pentru ele, devin la acești miiitanți aproape 
scopuri in sine fără putință de a aprecia că fundamentul 
muncii noastre de partid este și trebue să fie ridicarea po
litică și organizarea întregului popor dar în pr’mul rând 
a clasei muncitoare în jurul căreia trebue să se grupeze 
păturile largi populare.

Acest aspect ar amenința mișcarea noastră să alunece 
pe o pantă greșită dacă calea luptelor n’ar fi 1 minată de 
farul luminos al teoriei înaintate care singură dă posibili
tatea de orientare, care singură deschide perspectiva ori
zonturilor politice urmărite în programul și statutul parti
dului nostru.

Această problemă uriașă trebve în mod practic și 
imediat soluționată. Desigur, nu se poate desrădăcina răul 
în întregime de pe o zi pe alta dar trebue începută munca 
pentru ameliorarea urgentă a situației.

Ultimele 16 luni ne-au dat dovezi suficiente că masele 
largi populare în frunte cu clasa proletară au pășit hotărit 
pe arena politică a țării și In luptele pentru terminarea 
grabnică a războiului, pentru înlăturarea guvernelor sabo
toare, pentru înfăptuirea reformei agrare, pentru apărarea 
șl lărgirea democrației, pentru reconstrucția țăriI, împotriva 
reacțiunii și a rămășițelor fasciste, au dovedit cu prisosință 
nu numai că s’au deșteptat dar că sunt și gata pentru 
luptă la chemarea adevăraților lor conducători. Slăbiciunile, 
ca frecventa neînțelegere a programului nostru în mișcarea 
practică, oscilările și șovăellie cari se manifestă In anumite 
organizații locale, se datoresc în cea mai mare parte ne
îndestulătoarei pregătiri teoretice a cadrelor locale de con
ducere ca și insuficientei conștiințe de clasă ți lipsei de 
inițiativă. Era firesc să avem această situație în împreju
ră' ile noastre de lărgire și a necesității de adâ .cire rapidă 
a muncii de partid. Dacă linia politică just arătată găsește 
energie și voință pentru a fi pusă în practica data ne vom 
da seama de realități și vom face tot posibilii pentru a 
trage învățături practice din experiența mișcării muncito
rești atunci înarmați eu aceste cunoștințe repetând zi după 
zi eforturile masive pentru a hnplini sarcinile puse în fața 
noastră, insuficiența pregătirii va' cauza numai s'ăbiciuni și 
greșeli trecătoare.

După Lenin, putem afirma: experiența mumii de partid 
și îndemânarea organizatorică sur.t Însușiri ci re vin cu 
vremea. Numai să fie bunăvoință de a-ți apropia însușirile 
trebuincioase. Numai să existe conștiința lipsurilor ceeace 
Înseamnă pe tărâmul muncii de partid mai mult decât ju
mătate de îndreptare.

întărirea spiritului critie și autocritic ne va fl de ajutor 
să scoatem în evidență greșelile în muncă. Organizarea 
temeinică și sistematizarea muncii educative de partid va 
aduce ca miiitanți! comuniști să nu organizeze numai lupte 
economice parțiale, să nu vadă numai probleme de ime
diată soluționate, probleme pur sindicale izolate ci militantul 
comunist să devină un adevărat fruntaș al cksei munci
toare, un adevărat conducător al întregului p ipor, care 
știe să reacționeze la toate manifestațiile fasciste reacțio
nare de oriunde ar veni șl oriunde ar lovi ele, care știe 
să strângă toate acestea într’un singur mănunchi! al luptei 
pentru reconstrucție și democratizarea progresistă a țării, 

'care știe să se foloseoscă chiar și de fapte măruite pentru 
a arăta pericolul ce amenință din partea reacțiunii realiză
rile democratice ale regimului de libertăți și de drepturi pe 
care I evem, care Iși va da seama și va putea populariza 
importanța istorică a acestor lupte necesare pentru ridi
carea și eliberarea definitivă a proletariatului (<i a poporu
lui întreg

Putem spune că asigurând educarea unor astfel de 
cadre formate din „marxiști leniniști pe deplin maturi, ca
pabili de a rezolva fără greșeli serioase problemele con
ducerii..., am avea tot temeiul să socotim că nouă zecimi 
din toate probleme'e noastre sunt rezolvate. Putem să în
deplinim incontestabil această saicină căci avem toate mij
loacele și posibilitățile necesare pentru îndeplinirea ei“ 
spune In Problemele leninismului tov. Stalin marele învăță
tor al popoarelor.
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Rolul $i importanta comitetelor de fabrică
Din cuvântarea tov. Vasile Luca ținută la conferința Comisiilor Locale

Cu ocazia conferinței Comisiilor 
tocale Sindicale din întreaga 
țară, tov. Vasile Luca a rostit o 
interesantă și documentată cu
vântare, despre rolul și impor
tanța comitetelor de fabrică și 
problemele economice, din care 
reproducem următoarele:

Sindicatele noastre stau astăzi 
ta fața realegerii comitetelor sin

dicale șl mai ales a comitetelor 
de fabrică șl lot rp Indere.

înainte de a po;ni la aceste a- 
legeri noi treb-e >ă tragem 
toate învățăminte e din t ecut de 
la reînființarea mișcării s ndicale 
legale, dala r stabilirea unității 
sindicale și re.actlv:za'ea comi
tetelor, cu care ocazie am câștigat 
o nouă experiență. Noi n’c odată 
n’ara avut în țară o asemen a 
tormă de organizare sindicală, a- 
dică sindicate pe ramuri de pro
ducție șl comitete de întreprindere.

Ne dăm seama de importanța 
acestor comitete, văzând, din ex 
perință, ce forțe s’au putut mo- > 
billza șl ce unit,te a putut rea
liza clasa muncitoare, prin co
mitetele de fabrică șl întreprin
dere. Dar în acelaș timp am vă
zut și altceva: o serie de lipsuri, 
de gTeșeli și chiar tendințe ne
sănătoase în activitatea unor co
mitete de întreprindere, care au 
cauzat multe neînțc'egeri, multe 
frecușuri, atât în Frontul Unic 
Muncitoresc, cât și între munci
tori și comitetele de întreprindere.

Putem spune că din această 
cauză, elementele reacționare, ele
mente din partidele istorice au 
reușit câte cdată să producă 
turburări în întreprinderi.

Nu toată lumea a înțeles ros 
tul comitetelor de întreprindere. 
Și în unele locuri există șl astăzi 
o ruptură serioasă între comite 
tele de întrepri .dere șl maisele 
muncitoare din aceste Întreprin
deri. Dacă analizăm activitatea 
comitetului de întreprindere șl 
metoda lui de lucru, trebue să 
recunoaștem că nu peste tot au 
fost metode de activitate fericită 
și nu peste tot comitetele de în
treprindere și-au înțeles rolul a- 
devărat, ce trebue să-l albe, ro
lul de conducător al muncitorilor, 
al salariaților din intreorinderl.

Iar câte odată aceste comitete 
s’au transformat în locțiitori al 
patronului, creindu-se un spirit 
de parcă comitetul de întreprin
dere ar fi patronul in fața căruia 
muncitorii au revendicări. Șl art- 
fel s’a mers pe panta de Izolare 
a comitetului de întreprindere de 
massele muncitoare. Sunt unele 
întreprinderi unde atmosfera este 
foarte nesănătoasă față de comi
tetele de întreprindere.

Acum, ta preajma realegerii 
comitetelor de întreprindere, pre
gătirea ac’8tor alegeri are o mare

\He scriu țăranii din plasa Pui
Insărrânțărlle de toamnă la noi 

în plasă au de curs Ic mod sati»fă
cător, dator lă marelui ajutor dat 
de guvern, care a dat plasei 
noastre grâu de sămânță, de care 
eram lipsiți cu toții in urma dis
trugerilor pr vocate de jefuitorii 
bitleriștl.
In urma acestui mare ajutor dat de 
guvernul nostru In frunte cu Petre 

importanță. Noi nu putrm merge 
astăzi în fața muncitorimii, să 
punem formal problema: lată a- 
ceastă listă, alegeți ccmltetul de 
Întreprindere. D.tcă s’ar proceda 
așa, mișcarea sindicală ar slăbi. 
Noi trebue să restallim rostul co
mite ti lui de întreprindere prin lă-

Tov, V. LUCA 

murirea salariaților asupra rolului 
ce-l au aceste comitete.

Deasemenl, ta împrejurările 
grele ale războiului, când s’a dat 
lozinca : „Totul pentru susține
rea războiului antihitlerist*, unele 
comitete de întreprindere și-au 
luat earcina, deși nu era sarcina 
lor, să împlinească rolul patronu
lui de a conduce Întreprinderea, 
de a aproviziona pe muncitori, 
de a găsi materiile prime, de a 
controla pe patroni. Acest fapt a 
fost un act patriotic, just d'n 
partea muncitorilor. Dar patronii 
au folosit acest lucru pentru com
promiterea comitetelor de între
prindere șl când patronii sabotau 
producția, sabotau aprovizloarea, 
aruncau vina asupra comitetelor 
de întreprindere. Dacă întreprin
derile n’aveau parale comitetul 
era vinovat. Dacă întreprinderea 
nu avea cartofi, bocanci și tot 
ce-i trebuia, comitetul de între
prindere era vinovat.

Și astfel patronii reușeau să 
rupă massa muncitorilor de co-

Consolidarea victoriei asupra fascismului și agresiunii
Cea de a 28 a aniversare a Ma- 

rei Revoluții Socialiste din Octom
brie a fost sărbătorită de poporul 
sovietic și prietenii lui din toată 
lumea sub semnul victoriei strălu
cite asupra Germaniei hitlerlste și 
a Japoniei imperialiste. Sub con
ducerea tov. Sta'in marea misiune 

Istori ă a poporului sovietic — 
distrugerea principalelor forța ale 
fascismului și a agresiunii inter
naționale — a fost îndeplinită. In 
cuvântarea sa la ședința festivă a 
-ovietului din Moscova ținută la 
6 Noembrle 1945, tov, Molotov a

Grozs, noi am știut să-l răsplătim 
prin mutica noastră de zi de zi, ajun
gând la rezultatul dorit, însămân- 
țăng aproape în întregime supra
fața plănuită, după cum urmează : 
1220 ha. grâu, 458 ha. secară și 
6 ha. orz.

Noi știm că numai astfel mun
cind șl în strânsă legătură cu gu
vernul nostru, putem să reclădim 
țara distrusă de naziști.

mitetul de fabrică, iar lupta în 
loc să fi fost îndreptată împtrlva 
patronului sabotor, era îndreptată 
contra ccm’tetului de fabrică. Și 
acum se duce o acțiune în sânul 
muncitorimii pentru răsturnarea 
comitetelor de fabrică. La această 
acțiune contrlbue șl acel activiști 
sindicali, cari în loc să meargă 
spre îndreptare, spre transforma
rea comitetelor de fabrică in con
ducătorul muncitorimii, își asumă 
răspunderea aprovizionării cu ali
mente, colaborează cu patronii în 
vederea găsirii mărfurilor la preț 
negru, dau drumul mărfurilor din 
întreprindere pentru piața neagră.

Când muncitorimea pretinde a- 
provizionarea cu alimente, atunci 
patronul îi spune:

Eu nu pot cumpăra decât la 
negru și de aceea permiteți-mi și 
voi să dau produsele mele pe piața 
nergră.

Și multe comitete de întreprin
de: e au căzut în cursa aceasta și 
au ajutat patronul, activând astfel 
împotriva intereselor clasei mun
citorești. Asemenea comitete de 
fabrică devin organe ajutătoare 
ale patronilor, rupându-se de cla
sa muncitoare, devenind chiar 
dușmane ale clasei muncitoare.

Noi ajutăm patronii cari cola
borează cu noi în ridicarea pro
ducției și refacerea țării, susținând 
însă revendicările clasei munci
toare. Nicicdslă nu facem însă 
colaborare fără de principii. Nu 
putem face. Și atunci comitetul 
de întreprindere ca organ de con
ducere al muncitorilor, trebue să 
st'a în fruntea salariaților în luptă 
cuprtrocli pentru drepturile firești 
ale salariaților, nu să ajute pe 
patroni în afacerile lor. Comitetul 
de întreprindere trebue să refuze 
a-și asuma vreo sarcină de apro
vizionare. Aceasta este sarcina 
patronului. Legea îl obligă pe 
patron. Comitetul de fabrică este 
organul de luptă al muncitorimii 
șl trebue să lupte pentru ca eco- 
nomatul să fie aprovizionat de 
către patroni.

spus: „Sarcina noastră cea mai 
principală este consolidarea vic
toriei noastre pe care am dobân- 
dlt-o In lupte crâncene și care a 
deschis drum larg pentru ascen
siunea patriei noastre și la ridica
rea și pe mai departe a nivelului 
de viață al poporului nostru*.

In slujba acestei misiuni Impor
tante stă de fapt munca plină de 
abnegație a poporului sovietic care 
s’a întors la muncă pașnică pen
tru clădirea unei vieți noul pre
cum șl politica externă a statului 
sovietic care tinde spre întărirea 
colaborării Internaționale In inte
resul păcii șl al siguranței.

Dar nu numai Uniunea Sovie
tică ci și celelalte popoare iubi
toare de libertate stau Ir fața sar- 
clnei de a consolida victoria asupra 
fascismului șl a agresiunii. Aceasta 
o cer Interesele elementare ale 
tuturor popoarelor iubitoare de 
libertate care In decursul celui de 
al doilea râzbol mondial erau di
rect amenințate prin distrugerea 
civilizației europene șl în cadrul 
unul nou război vor sta în fața 
unei 4 hstrofe nemal întâlnite,

COMUNICATUL CONFERINȚEIDEU MOKOW
— Urinare din pag. 2 —

sunt autorizați în calitate de 
comisie să plece imediat la 
București pentru a se consulta 
cu Regele Mihal și cu membrii 
actualului guvern, în vederea 
executării celor anunțate mai 
sus. îndată ce aceste sarcini 
au fost îndeplinite și au fost 
primite asigurările cerute, gu
vernul României, cu care Uni
unea Sovietică menține rela
țiile diplomatice, va fi recu
noscut de guvernul Statelor 
Unite și de guvernul Regatu
lui Unit.

VI Bulgaria.
Cele trei guvrrne au notat, că 

guvernul sovietic își asumă mi
siunea de a da un sfat am'cal 
guvernului bulgar cu privire la 
închiderea în givern a încă doi 
reprezentanți ai altor grupări de
mocratice ce nu sunt cuprinse în 
guvern.

Ei trebue să fie cu adevărat 
reprezentanți al grupărilor nerep
rezentate ta guvern și eă participe 
în mod leal la guvernare.

Da îndată ce guvernele State
lor Unite și Regatului Unit se vor 
convinge, că acest sfat amical a 
fost acceptat, guvernele Statelor 
Unite șl Regatului Unit vor recu
noaște guvernul bulgar, cu care 
de pe acum Uniunea Sovietică 
are relații diplomatice.

VII. Instituirea unei comi- 
siuni pentru controlul a- 
supra energiei atomice de 

către Org. Naț. Unite.
Examinarea problemei energiei 

atomice s’a relerit la instituirea 
unei comisiuni de către adunarea 
generală a organizației națiunilor 
unite.

Miniștrii de externe ai Uniunii 
Sovietice, Statelor Unite și Re
gatul Unit, au căzut de acord să 
supună spre examinarea adunării 
generale a Organizației Națiunilor 
Unite recomandând Organizației 
Națiunilor Unite să exam'neze 
problemele ivite în legătură cu 
energia atomică. Ei au căzut de 
acord să invite și pe ceilalți membri 
permanenți Franța șl China pre-

• •

Dar ce înseamnă consolidarea 
victoriei dobândite de popoarele 
iubitoare de libertate. Numai cu 
delarații care tind după pace și 
siguranță nu s’a făcut nimic. Cu
vintele frumoase și declarațiile 
solemne nu au lipsit niciodată. 
Aici e vorba de a pune în prac
tică declarațiile și cuvintele.

Consolidarea victoriei asupra 
agresiunii fasciste cere înainte de 
toate demobilizarea militară, eco
nomică șl politică a Germaniei 
șl a Japoniei și lichidarea puterii 
lor militare. Drumul pentru reali
zarea acestor sarcini este trasat 
de conferința celor trei mari pu
teri dela Berlin din aplicarea că
rora sunt încă multe de îndepli
nit, Cercurile reacționare cari vor 
Bă Balveze imperialismul german 
șl japonez pentru a 1 asigura ca 
viitor prieten în politica lor ex
ternă afirmă că cererea de a de
mobiliza efectiv pe agresorii de 
eri este dictată de dorința de răz
bunare. Aceste afirmațiuni nu pot 
înșela tasă pe oamenii serioși. 
Tov, Stalin a arătat de repetate

— Continuări la pagina 0. — 

cum și Canaia ca să se alieze 

pentru a proouM pHmei r 
generale a CFganlzațîci Națiunilor 
Unite din luia Ianuarie 1946, ur
mătoarea reztluțle:

Adunarea Geserală a Organi
zației Națiuflloi Unite a hotărît 
să Instltue » comlsiune a cărei 
competință sl Jft examinarea mă
surilor ta velert examinării pro
blemelor ivite îr legătură cu des
coperirea energii atomice șl altor 
probleme leghe ie această ches
tiune.

1. Instituire comîsiunii:
Prin prezcătaAdunaiea Gene

rală a Orgtnlițiel Națiunilor 
Unite tastitue ocomisiune a că
rei ccmpetințe ete...a

2. Relațiile eodsiuni cu Orga
nizația Naținilor Unite:

a) Ccmlsiuteara trebui să pre
zinte rapoarte și ecomandări con
siliului de securate șl aceste ra
poarte și recomadări vor fi date 
publicității în afră de cazul când 
consiliul de seciitate, în intere
sul păcii și secuității, nu va da 
dispozițiuni contrre.

In acest caz cosiliul de secu
ritate trebue să Urnită dări de 
seamă și celorlalt organizațiuni 
care fac parte dlt sistemul orga
nizației națiunilor mite.

b) Având în velere că consi
liul de securitate orform statutu
lui organizației nțiunilor unite 
poarta principala răpundere pen
tru menținerea păci șl securității 
internaționale el vi da directive 
și instrucțiuni în chestiunile pri
vitoare la securitate.

in aceste condițimi, comlsiunea 
va da rapoarte de activitate con
siliului de securitate.

3. Componența comisiunii:
Comlsiunea trebue să fie for

mată din reprezentanții statelor 
memb e ale consiliului de securi
tate și al Canadei când acest stat 
nu este reprezentat în consiliul 
de securitate.

Fiecare membru în comlsiune 
poate avea ajutoarele pe care le 
dorește.

4. Forme de proceduri.
Comlsiunea va â/ea personalul 

pe care ea li va socoti necesar.

5. Competință somlslunil.
Comisiunea trebie să-și înce

apă imediat lucrărib și să cerce
teze toate fazele pnblemei și va 
face consiliului reccmandațiile pe 
care le socotește.

a) In ceea ce plivește răspân
direa între toate țăile a schimbu
lui principalelor înormațiuni ști
ințifice în scopuri pașnice.

b) In ceea ce ptvește contro
lul energiei atomi® țn proporții 
necesare numai în «opuri pașnice.

c) Io ceea ce ptvește exclude
rea din cadrul blamării interna
ționale cu arme atjnice șl a tu
turor celorlalte arm cu posibili
tăți de nimicire înmassă.

d) Pentru gararțțeffccfi've |fl 
inspecții șl alte mijise, 8pre pr^ 
tegulrea statelor cnformfste 
potriva riscurilor iilărilor și 
hlvărilor.

Lucrările Comisei ae vor des 
fășura pe stadii siparate. îndep
linirea cu succes j fiecăreia din 
ele va desvolta fretederea nece
sară a lumii înșine de întreprin
derea stadiului uimitor. Comisia 
nu va încălca răipunderile vre
unuia din organeleNițiunilor Unite, 
ol va prezenta recomandări pentru 
luarea în cotEilerjre de către 
aceste organe btru executare.» 
misiunilor lor, ta baza con Jlțlllor 
Chartei Națiunilor Unite,

Moscova, 27 Dec. 1945.
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Sarcini noui
In ziua de 14—15 Decembrie 

>. c. a avut loc la București con
ferința comisiilor locale sindicale 
la care au participat peste 140 
delegați d:n toate colțurile țării. 
Cele mei importante puncte In 
ordinea de si, au lest problema 
alegerii comitetelor de fabrici, co
mitetelor sindicale, a comisiilor 
locale, și problema ’ncheerii con- 
tracte'or colective. Pe baza rapo
artelor delegaț'lor, Comitetul Exe
cutiv al Confederației Generale 
a Muncii, s’a stabilit că linia sin
dicală trasată de C. G. M. nu a 
fost înțeleasă peste tot. In unele 
locuri ea a fost neglijată, în al
tele depășită. Pentru a îndrepta 
aceste greșeli, s’a impus intro
duce, ea unor inovații atât orga
nizatorice cât și economice.

Elaborarea noului statut al co
misii or locale va fi menit să re
glementeze raporturile dintre sin
dicate și comisii locale. împărți
rea resoartelor sub supraveghe
rea directă a comisiilor locale va 
ajuți mult la evolufa spiritului 
de solidaritate, va închega unita
tea între funcționari și muncitori 
pe întreprinderi unde în viitor va 
funcționa un sindicat unic al tu
turor salariaț lor.

Se vor organiza resorturi 
de femei și tineret

Organizarea resorturilor de fe
mei, de tineret, culturale, sportive, 
va da posibilități ca toate cate
goriile de salariați să-și găsească 
cercul de activitate potrivit, con
tribuind is fel fiecare la înviora
rea vieții sindicale.

Este interesant de remarcat fap
tul, că Ia această conferință a co
misiilor locale, din cel 140 dele
gați nu a fost nici o femee, cu 
toate că 50 la sută dintre cei ce 
muncesc sunt femei.

Tot din rapoarte a reeșit că la 
manifestațiile huliganice din 8 
Noembrie, au luat parte și câțiva 
tineri muncitori a căror organi
zare în sindicate a fost complect 
negi ji’ă. La o manifestație spor
tivă între o echipă de foot-ball 
bulgară și română oaspeții, noștri 
au fost insu'tațl. Printre huligani 
a’a putut constata Iarăși prezența 
unor tineri muncitori. Dacă acești 
tineri ar fi fost organizați în ca
drul sportului muncitoresc și e- 
ducați în spiritul solidarității na
ționale șt internaționale, acest fapt 
rușinos nu s’ar fi produs.

In viitor vigilența noastră tre- 
bue să fie sporită mai ales în pri
vința tineretului, care azi-mâlne 
vor lua locul celor vârstnici.

S’a constatat că în unele locuri 
mai bântue șl azi șovinismul, ■- 
ceastă boală odioasă moștenită de 
la regimurile fasciste. Mulțl din
tre activiști stau disperați în fața 
acestor manifestări. Ori nu prin 
disperare ci prin muncă de con
vingere dusă zi de zi, vom putea 
stârpi din rădăcini această plagă. 
O sarcină Importantă a sindicate
lor este organizarea învățătorilor 
șl profesorilor în sindicate șl co
laborarea cu el în mod practic 
P*ntru combaterea șovinismului.

Uniunile respective vor trimite 

toate Instrucțiunile In vederea noui 
organizări a sindicatelor în subor
dine, introducerea în practică 
acestor instrucțiuni, fiind sarcina 
comisiilor locale.

Noul sistem de cotizare
Pentru a mări fondurile sindi

catelor, s’a hotărât schimbarea ve
chiului s stern de cotizare prin 
timbre dela data de I Ianuarie 
1946. Cotizațiile. — 1 % din sa
lariul net — vor fi reținute lu
nar iau săptămânal chiar de ca
sierii întreprinderilor sau de băr
bații de încredere prin borderouri 
speciale emise de uniunile sin
dicale.

Prin acest sistem nou de coti
zare, se va ajunge la o justă îm
părțire a cotizațiilor în raport cu 
salariul fiecăruia, eliminând inega
litatea sistemului vechlu. Totodată 
se acordă un termen de două luni 
pentru achitarea restanțelor cu 
timbre, cari vor fi retrase dela 1 
Martie 1946, definitiv.

Tov. Vasile Luca în cursul 
eon’erlnțel, în discursul său între 
altele, a arătat că datorită inacti
vității unora dintre conducerile 
comitetelor de fabric’, reacțlunea 
a reușit să spargă unitatea sindi
cală făcând din aceste comitete 
unelte ale patronilor.

Cum trebuesc pregătite 
alegerile s’ndlcale

In privința campaniei de pre
gătire a alegerilor sindicale, s’a a- 
rătat că trebue să acordăm o a- 
tenție deosebită, pentru a nu fo
losi metode dictatoriale dând cu
vântul pentru toți, dar combftând 
cu argumente bine întemeiate în
cercările reacționarilor pentru a 
sparge unitatea sindicală. Pentru 
ca să devenim puternici, pentru 
ca să putem progresa, trebue să 
ascultăm crlticile tuturor șl nu 
trebue să ne fie rușme ca atunci 
când comitem o greșeală să ne 
facem autocritica chiar în fața a- 
dunăril generale.

\i Serbarea pomului de Crăciun la hunedoara 
\ au fost distribuite cadouri în valoare de 10 milioane lei
Intr’o atme sferă d> caldă soli

daritate muncitorească, în pre
zența muncitorilor din Hune
doara a avut loe. Sâmbătă 23 
Dec. 1945, serbarea pomului de 
Crăciun la Cazinoul muncitoresc 
din Hunedoara. La ora fixată, sela 
mare a cazinoului .sie ticsită de 
mulțimea muncitorilor doritori să 
vadă bucuria celor ce primesc da
rurile binemeritate.

Or^h^stra muncitorească into- 
nează „Internaționala.• După ul
timele acorduri ale Internaționalei 
la cuvântul iov. Vancea.

Tov. Vancea spune: .Democ
rația care se clădește pe ruinele 
fascismului, ne-a dat drepturi de
pline. Dacă nu avem mâncare d n 
belșug se ditorește faptului că în
gerul stricat al fascismului a dis
trus totul, a secătuit țara de toate. 
E râadul îngerului bun al democ
rației ca să îmbogățească cămara

S’a arătat că nu paritatea po
litică va rezolva problema unității 
sindicale. Io posturile de condu
cere trebue să fie aleși muncitorii 
cei mai cinstiți, indiferent de a- 
parterența lor politică. Alegerile 
trebuesc făcute in mod liber și 
deschis prin ridicare de mâini.

Vorbind despre forța sindicate
lor din România, tov. Chivu Stoi
ca a amintit că la 8 Noemvrle 
reacțlunea a îndreptat atacul său 
împotriva sediului C.G.M.arătând 
astfel, că consideră muncitorimea 
organizată drept ce! mal puternic 
dușman al său.

Mai departe tov. Chivu Stoica 
a arătat că Comisiile locale vor 
fi dl-ect responsabile față de C. 
G. M., de felul cum vor decurge 
alegerile sindicale. Pentru a re
zolva just sarcinile ce stau în fața 
Comisiilor locale C G. M. a hotă
rât că nici un activist al acestor 
Comisii nu va putea avea o altă 
ocupație în afară de cele sindicale.

Din rezoluția conferinței — cu 
care ne vom ocupa mai pe larg 
în viitor — ree» clar hotărârile 
luate și sarcinile caii se pun în 
fata clasei muncitoare.

In prezent toate uniunile pre
lucrează cu sindicatele respective, 
modul de aplicare a contractelor 
colective care chiar dacă nu re
zolvă în mod definitiv problemele 
clasei muncitoare, aduc totuși o 
ameliorare a situației și sunt me
nite să impiedece încercarea reac- 
țiunil de a provoca inflație în 
țara noastră.

Anul ce vine pune ca principa
la sarcină în fața sindicatelor 
păstrarea și desăvârșirea unității 
sindicale — care putem afirma — 
că este una din pindDalele con- 
dițiuni pentru consolidarea viiețli 
economice și un factor important 
pentru apropierea vederilor poli
tice ale clasei muncitoare, pentru 
crear-a partidului unic al clasei 
muncitoare.

Kdkdsy Villam 
Peședintele Comisiei Locale 

Sindicale — Deva
a

fiecăruia, ca să avem cu toții din 
belșug. Un Crăciun așa de sărac 
nu va mai fi. îngerul de azi nu 
va mal duce darurile numai bo- 
gațllor ci tuturor celor ce au ne
vi i> de aceste daruri și le merită! ‘

Tov. Vo' c-a încheie, urând pre
zenței, sărbători mal fericite, mal 
bogate, cari vor fi retizite numai 
prin solidaritatea oamenilor muncii.

După tov. Vancea urmează la 
cuvânt tov. Director O-ral Pa- 
raschlvescu, care «pune că din 
sumele realizate se împart simul
tan daruri în mal multe comune. 
Tov. Pataschlvescu menționează 
ca un rezolut pozitiv al anului de 
mtin’ă, faptul că conducerea s’a 
apropriat de muncitori adăugân- 
du-»e astfel eforturile In vederea 
măririi producției.

I» cuvântul delegatul P. C. 
loca’, tov. Straga V’ of, arată că 
datorită solidarității- auncltoreștl,

unii patroni îl aplică ucenicilor
Cazul d.lul Hubian dela Sebeș-Aiba

Se știe că mulțl patroni încă, 
caută să exploateze la maximum 
pe bietul ucenic, care prin voința 
lui de muncă caută să-și facă da
toria față de meseria pe care o 
îmbrățișează. Șl iată că unii pat
roni se folosesc de aceasta calitate 
a ucenicului, apllcându-le un re
gim necorespunzător, punându-și 
ucenicii la muncă peste puterea 
lor.

Un astfel de caz este a patro- 
nu'ui tâmplar Hubian din orașul 
Sebeș, care prin forță și lovituri 
punea pe ucenici să lucreze 12-13 
ore pe zl, în timp ce hrana lor 
era mizerabilă și insuficientă unui 
copil în desvoitate.

Acest caz a foit adus la cunoș
tința tov. I. Sachter, delegat al 
C. G. M. care venise acum două 
luni în inspecție ia sindicatele din 
acest oraș.

Sesizat de acest fapt, tov. de
legat a luat contact personal cu 
acest „Domn patron" și în urma 
convorbirilor avute, patronul și-a 
luat angajamentul că va reduce 
orele de muncă și va îmbunătăți 
traiul ucenicilor.

Promisiunea însă a rămas pro
misiune și regimul ucenicilor a 
rămas acelaș.

Mal în zilele trecute tot tov. I.

Serbarea pomului de Crăciun 
organizat de U.F.A.R. din Călan

In ziua de 23 Decemvrie 
UFAR ul din Călan a or
ganizat o serbare de Cră
ciun, la care a luat parte 
prietena Almașan Elvira șl 
Stoica Marla din partea 
organizației UFAR ului din 
Deva, precum și un nume
ros public.

Serbarea a fost deschisă

datorită activității rodnice a Fron
tului Unic Muncitoresc, tânăra 
noastră democrație progresează cu 
pași repesl. Cere muncitorilor so
lidaritate și pe mai departe, căci 
F. U. M. garantează progresul 
nostru al tuturor.

In continuare spune : Știm prea 
bine că darurile nu îndestulează 
pe toți, dar nu trebuie să uitați, 
că realizarea acestor daruri este 
un rezultat al muncii noastre, un 
rezultat al solidarității muncitorilor 
din fabrică.

Noi trebuie să suferim urmele 
adânci ale răbolului deslănțuit de 
clica fascistă. Scoate in evidență 
meritul Armatei Roșii, care a do- 
borît fascismul șl recunoștința pe 
care o datorăm acestei armate „ell- 
beratoarea popoarelor subjugate.*1

Tovarășul amintește închegarea 
Confederației Sindicale Infernațio- 

— Continuare In psț, 6 a,—

Sachter, a venit din nou din par
tea C. G. M. In aces oraș și din 
nou i-a fost adus la cunoștință 
acest caz. Mergând tov. delegat 
iarăși la locuința patronului Hu
bian a fost primit cu înjurături șl 
amenințări.

Tov. Sachter reîntors la sediul 
Sindicatului — fără a rezolva 
problema — șl povestind cazul 
muncitorilor prezentl, aceștia re
voltați s’au dus cu toții la locu
ința „domnului Hubian", care de 
data aceasta a refuzat categoric 
să stea de vorbă cu muncitorii. 
Muncitorii îofuriațl de comporta
rea cinică și antidemocratică a 
acestui patron, l’au ob'igat să vină 
la sediul Sindicatului unde în fața 
a 100 membri ai s'ndicatului, a- 
cest „domn patron" și-au luat 
obligațiunea că de aici înainte v’a 
da drepturile legale ucenicilor săi, 
dându-le o creștere ca și la ade- 
vărațl copii ai lui, recunoscând 
totodată greșeala pe care a comis 
față de acești copii.

Sperăm că șl din acest exemplu, 
domnii patroni de reapa Iul Hu
bian, vor înțelege că a trecut tim
pul când puteau exploata pe uce
nicii lor ca pe niște sclavi. Mun
citorimea de peste tot organizații 
în sindieste va lua întotdeauna 
apărarea cauzei juste a ucenicilor

de prietenul Moldovan lu
ând apoi cuvântul prietena 
Almășan Elvlra, după care 
elev ti ș coaie i pr'mare au 
executat un program com
pus din colinzi, cântece șl 
Jocuri de Crăciun.

A urmat apoi împărțirea 
darurilor de Crăcln, în va
loare de peste un milion 
lei, celor lipsiți din Călan.

In ziua de 26 Decemvrie 
s’a aranjat o petrecere în 
sala caslnoulul din Călan 
șl venitul a fost destinat 
tot pentru cel lipsiți și ne
putincioși.

Organizația UFAR-ulul 
din Calan, prin activitatea 
ei, dând bucurie multor lip
siți care se zbăteau în neag
ra mizerie a lipsurilor, me
rită toată atenția și exem
plul acestei organizații este 
demn de remarcat.

nplrirei Patristici șl Uulunei Famellar 
Rntifaiclste din România — secț. Dan

aranjează o mare

Serată de Revelion
la care onor public este invitat 

a lua parte
rogram cultural distractiv, bufet 
bine asortat. Diferite suprlze: 

Cotlllon., Concurs de Frumusețe., 
Alegerea reginei balului., Purceluș 
de Revelion., Confettr*, Szrpentlne 
etc. Inii ana 500 lei de pers.
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Consolidarea Victoriei
asupra fascismului și agresiunii

— Urmare din pai. 4-a —

ori că ura fi dorința de răzbunare 
pentru suferințele Indurate sunt 
In pontică fi In relațiile dintre 
popoare sfătuitori răi. Atitudinea 
noastră fată de popoarele fnvlnse 
nu trebue să fie îndrumată de 
dorința de răzbunare ci de aceea 
de a îngreuna posibilitatea unei 
noul agresiuni fl de a izola dintre 
popoare pe astfel de agresori' 
(M lotov)

Consolidarea victoriei asupra 
fascismului cere mal departe pu
nerea in practică a deciziilor aduse 
de cele trei mari puteri pentru 
distrugerea definitivă a ultimelor 
rămășițe fasciste fi naziste In 
declarata din Crimea despre Eu
ropa eliberată nu este cuprins 
numai acest angajament ci ea dă 
posib 1 tl(i pent u tărie eliberate 
de a fi creia instituții democratice 
după propria lor voință. Multe 
țări ale Europei în cari clicile pro- 
fasc'ste reacționare au dus timp 
de zeci de ani o politică internă 
dușmănoaiă fată de popor fi o 
politică rxternă de aventuri, sunt 
acum d pă ce lanțurile hitleriste 
au fost sfâ'âmate, conduse de re- 
prez’n’antii nouilor forje populare 
antifaidste. Ele sunt sincer pre
ocupate de a asigura tării lor un 
pTogTfs real fl ducerea unei po
litici de pace fi prietenie fată de 
vecinii lor. In aceste țări au existat 
până in ultimul timp relații de 
producție cari In țările democra
tice înaintate aparțin unui trecut 
care nu se va mai întoarce nici
odată. Privarea de drepturi a 
masselor a fistlabsza dominației 
reg'murilor fasciste sau semifas- 
ciite d>n aceste țări. Forțele de
mocratice subminează temeliile 
fascismului fl ale reacțiunii Sori- 
j'nlrea acestor forțe populare în 
Europa eliberată duce la consoli
darea victorei asupra fascismului 
dar fiecare încercare de a pune 
piedici în drumul lor periclitează 
punerea In practică a acestor sar
dei.

O condiție principală fl hotărî- 
toare pentru consolidarea victo
riei asupra agresiunii fascist este, 
în sfârșit, apărarea fl întărirea 
cclaboiării internaționale. Coaliția 
ant hitle ristă a celor trei puteri a 
avut în timpul răsboiului multe 
examene de trecut în care a tre
buit să-fi dovedească viabilii ițea. 
Acum când peri .olul imediat al 
agresiunii fasciste a fost Înlăturat, 
e nevoe Înainte de toate de un 
spirit ci ir-văzător care a lip* t con
ducătorilor democrați 1 din Vest In 
perioada Miioch-neză în timpul 
pregătirilor de tgreslune a Ger
maniei f->s Iste. Experiențele triste 
din trecutul apropiat trebue să 
înlăture ca drumul vechi, d'umul 
pactelor fl blocurilor Împotriva 
altor țări Iubitoare de pace, să fia 
părăsit. Examenele serioase prin 
care trece a.tualmente coaliția 
aglo-scvieto-amerlcană dau serios 
de gândit cercurl'or dtmocratice 
din luna a întreagă. Voln|a popo
arelor cere ca coaliția celor trei 

puteri cari poartă asupra lor răs
punderea principală a păcii fi a 
siguranței, să găsească drumul just 
pentru ca sarcinile actuale să fie 
rezo vate în interesul întăririi fi 
pe mal departe a colaborării in
ternaționale,

Sdrobirea Germaniei fasciste fi 
a Japoniei imperialiste a s himbat 
profund rapoartele de forte în 
arena internațională în detrimen
tul fascismului fi reacțiunii, în fa
voarea democrației. In toate păr
țile se observă o ascensiune url- 
afâ a forțelor democratice. Ar fl 
însă o gresală să se creadă că 
reacțiunea a fost făcută definitiv 
inofensivă. D n contra, rădăci
nile fascismului fi agresiunii impe
rialiste nu sunt nici pe departe 
distruse Reacțiunea își strânge 
din nou puterile fi este preocu
pată de a creia noul conflicte între 
popoare. Ea se sbate ca în pro
porții mal mari șl într’un tempo 
mal uriaș să ne repete grozăviile 
din ultimele două decenii. Pe plan 
internațional reacționarii și au luat 
ca sarcină distrugerea coaliției an
tihitleriste a celor trei mari puteri 
și zădărnicirea ca acum în pace 
să nu se desfășoare o colaborare 
rodnică ca și In aceea care a fost 
creată fl s’a desvoltat în timpul 
războiului împotriva Germaniei hlt- 
lerlste Tocmai acolo tind șl în
cercările unor cercuri de adepți 
de politică Imperialistă cari luc
rează în țările aflate. Ele împing 
țările lor pe drumul periculos al 
înarmării fi fac pronosticuri în 
legătură cu existent* unor noul 
arme de o putere de d strugere 
ne mai întâlnită.

Victoria asupra fascismului ger
man șl j'ponez d'schde popoare
lor iubit oare de libertate perspec
tive largi. Poziția democrației care 
s-1 reazmă pe sprijinul masselor 
largi populare eliberate, este ac- 
tua'mente cu mu't mal putern'că 
decât poziția rea'țlunll fia fascis
mului. Experiența Istoriei ne în
vață însă că reacțiunea știe să-si 
strângă rândurile făcând uz de 
minciuni șl provocări pentru a 
putea face o spâ tură în colabo
rarea forțelor democratice. De aici, 
necesitatea, ca puterile democra
ției șl ale progresului atât în in
terior cât șl pe plan internațional 
să se unească pentru a putea asi
gura consolidarea păcii pentru 
care milioane dintre cei mai buni 
Iii ai omenirii, au plătit cu sân
gele lor.

Consolldirea victoriei asupra 
agresiunii fasciste este tiu numai 
o sare nă principală, dar fi una 
de netărăgănat pentru popoarele 
iubitoare de libertate. La soluțio
narea acestei probleme nu se poate 
pierde timp. Noua organizație In
ternațională a „Națiunilor Unite* 
este alcătuliă, Ei cere măsuri șl 
mjloa.e practice cup Inzătoare 
pentru desăvârșirea șl înfăptuirea 
colaborării popoarelor Iubitoare da 
libertate.

„Uniunea Sovietică a fr st și 
rămâne un piloti sigur prntru apă
rarea păcii ți siguranței popoare
lor și este gata să arate aceasta 
nu numai prin vorbe ci fi prin 
fap'e" (Molotov).

O asemenea bunăvoință șt ho- 
tărlre trebui fă depună In lumia 
întreagă toți prietinii adevărațl ai 
păcii fi al g garantei.

dupB revista .Timpuri Noi’

D. Byrnes a părăsit Moscova 
Pe aerodrom d-sa a declarat că con
ferința a fost foarte constructivă

Moscova. La 27 Dec. d. Byr
nes ministrul de externe al Sta
telor Unite a pă'âslt Moscova. 
Împreună cu I>Sa aa părăsit 
Moscova șl funcționarii superiori 
al Minlsterulut de externe ame
rican care l-au însoțit.

Pănă la aerodromul central 
d. Bymts a fost însoțit de tov. 
Molotov Comisarul Poporului 
pentru Afacerile Externe, tov. 
Vășlnskl Locțiitorul Comlsarulut 
Poporului pentru Afacerilor Ex
terne, funcționarii superiori al 
Comisariatului Poporului pentru 
Afacerilor Externe, de membrd
ambasadei americane din Mos
cova în frunte cu d. Hirrlmann 
Ambasadorul Statelor Unite la 
Moscova șl de ambasadorul Chi
nei la Moscova. Aerodromul era 
pavoazat cu drapele americane 
șl sovietice.

înainte de plecare, pe aerod-

DISCURSUL LUI DIMITROFF 
în parlamentul bulgar

LONDRA. — Dimftroff 
fruntașul comunist bulgar, 
a rostit Joi în parlament o 
cuvântare în legătură cu 
dorința Bulgariei de a se 
ajunge la încheerea trata 
tului de pace.

Politica externă a Fron
tului Patriotic — a spus 
Dimitroff — urmărește să 
se în h<e relații de colabo
rare f'&țească cu popoarele 
nouel Jugoshvli democrate 
șl cu toate celelalte popoa
re iubitoare de libertate.

Ch sfiunea unei constituțl 
populare democratice este 
atât de desvoitotă în min-

Armata Roșie efectuază lucrări de refacere 
în zona de ocupație sovietică din Germania

MOSCOVA. — După cum trans
mite postul de radio Lordra, un 
grup de corespondenți străini au 
făcut o călătorie în Saxonia, re
giune ce face parte din zona so

Serbarea Domului de Crăciun la Hunedoara
Urmare din pag. 5) 

nale dela Paris, care va fl o pie
dică în vifor în calea denlăntulrll 
oricărui răs' oiu Imperialist.

In încheere tov. Straga «pune, 
că scopul nostru trrb lesă fie în
lăturarea tuturor rămășițelor fas
ciste care împiedică propășirea tă
rii noastre.

Indice strigând: Trăiască lupta 
pentru pace, pâine șl libertate, trăi
ască F, U. M., trăiască guvernul 
democratic Dr. Groza, trăiască 
Oenerallsslmul S’alin. Urează Ge- 
ne raiirslmi ui Stalln viață rodnkă 

rom, d. Byrnes a făcut următoa
rele declarafli la microfon:

„Socotesc, că această confe
rință a fost Intr’o foarte mare 
măsu'ă, constructivă. Importanta

Partid unic muncitoresc tn Germania
BERLIN, Comitetele Cen

trale ale partidelor comunist 
și social democrat din Ger
mania s’au întrunit pentru a 
discuta chestiunea contopirii

Partidul socialist din Franța 
a părăsit delegația partidelor de stânga

MOSCOVA. — Comite
tul de direcție al partidu
lui socialist din Franța a 

tea poporului nostru, încât 
treasformărli Bulgariei mo
narhiste în republică baza
tă pe sistemul parlamenta
ri st na i se opune nici o 
obiecție serioasă.

Congresul sindicatelor franceze
MOSCOVA — La sfâr

șitul lunii Februarie va fl 
convocat congresul sindica
telor profesionale franceze. 
Confederația Generală a

viet! de ocupație din Germania. 
In darea sa de seamă unul dintre 
acești corespondenți scrie că Ar
mata Roșie efectuează lucrări de 
refacere în zona de ocupație so- 

șl fericită, închinată șl pe mal de
parte propășirii tuturor popoare
lor lumii.

Șirul discursurilor se indice, 
orchestra intonând „Internat'o- 
nala.“ Urmează o duioasă poezie 
intitulată „Copiii către Moș Cră
ciun* declam&tă de fiul tov. in
giner Gărbacl. In timpul decla
mației se aprind luminările depe 
cele două pomurl de Crăciun depe 
scenă, dând sălii o lumină de săr
bătoare. Sc trece apoi la împăr
țirea darurilor, pentru muncitori 
șl copil.

el cor,stă na numai In ceea M 
am obtlnut aci șl tn faptul cd 
relațiile cordiale existente ta 
prezent pregătesc tn viitor ft- 
zolvarea problemelor*

acestor partide într’un front 
unic Primul punct va fi sus
ținerea unul prrgram comun 
în vederea alegerilor care vor 
avea loc.

hotărât să părăseaseă dele
gația parild'lor de stânga 
care în ultimele săptămâni 
se întruneau regulat fiind 
convocată de Confederația 
Generată a Muncd pentru 
examinarea problemelor mai 
acute ale politicii franceze.

Cercurile franceze soco
tesc cceosta ca o conse
cință logică a politicii dusă 
de conducătorii socialiști pt. 
o apropiere a per Udului de 
Mișcarea populară republi
cană. partid care nu era 
reprezentant în această de
legație.

Muncii din Franța a cerut 
numirea de reprezentanți ai 
sindicatelor în băncile na
ționalizate.

vietică conform principiilor acor
dului dela Potsdam. Rușii au de»- 
chis din nou majoritatea întreprin
derilor Industriale care produc 
mărfuri de larg consum. In ace- 
laș timp, industria de iăzboi s’a 
închis sau s’au demontat și s’au 
achitat cu ele datoriile în contuf 
reparațiilor. Au f ist deschise toate 
școlile și este garantată libertate® 
confesiunilor.

Banca Internațională 
a luat ființă

NEW YORK. - La Wa
shington a luat ființă banca 
•nternațională pe baza acor
dului econrmic încheiat la 
Bretton Woods, care a fost 
ratificat de 28 națiuni. (
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