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Poziția Partidului 
Comunist Român

față de curentele șovine 
și revizioniste.

Expunerea tov. Gh. Gheorghiu-Dej la 
ședința lărgită a Comitetului Centrai 
al P. C. R.

Politica națională 
a guvernului Dr. P Groza 

Drepturile na|lonalitftțllor conlocuitoare
Față de provocările șovine ale 

reactiunii în Ardeal și fa|ă de 
confuziile pe care «Istoricii* în
cearcă să le provozce în jurul 
politicii naționale a guv. Groza, 
tov. Gh. Ghecrghlu-Drj secretar 
general al P.C R. și ministru al 
Comunicațiilor în discursul {Inut 
la Dej șl în cel ținut la a doua 
conlerinfă pe (ară a Uniunii Sin
dicale G.F.R. a ținut să facă lu
mină în jarul acestei probleme.

Astfel în discursul ținut la Dej 
demascând manevrele reactiunii, 
Gheorghiu- Dej arată că: 
.cercurile reacționare din Româ
nia, reprezentate de clicile lui 
Maniu și Brătlanu, se strădueic 
azi prin toate mijloacele să îm
piedice desvoltarea și consolida
rea democrației, ridicarea nivelu
lui economic, politic și cultural al 
nrasseiur poDularr «i încearcă să 
fărâmițeze forțele democratice, 
continuând politica lor de a|âtare 
șl de ură împotriva naționalităților 
conlocuitoare*.

Căutând a discredita guvernul 
fn fata Națiunilor Unite, reacțlu- 
nea română cât șl cea maghiară 
au Încercat să pună din nou în 
discuție problema Transilvaniei, 
problemă rezolvată în luna Mai 
de Conferința dela Paris, a celor 
patru miniștri de externe, susți
nând teza lor revizionistă, prin min
ciuna că politica guvernului O'oza 
ar fl o politică antidemocratică.

Tov. Gh. Gheorghiu- Dej, arată 
că «îrtr’adevăr sub regimurile 
reacționare din trecut, pe lângă 
politica de oprimare, sărăcire șl 
despuiere a întregii populații dtn 
Transilvan'a, populația mrghlară 
era supusă unei politici sistema
tice de asuprire na|I«nală, cultu
rală și religioasă. Reviiloniștll ma
ghiari uită insă să adauge că a- 
ceastă politică a reactiunii româ
nești de exploatare șl de asuprire 
a fost făcută cu complicitatea 
reacționarilor maghiari din Româ
nia, care stau astăzi în fruntea 
agitațiilor revizioniste din Ardeal 
șl lucrează mână In mână cu re- 
actlunea română*.

Referlndu-se la încercările par
tidelor .Istorice* care caută să 
asocieze la politica lor șovină 
șl partidele democratice, pentru 
a creta astfel Impresia că guver
nul șl toate partidele din România 
merg pe linia șovinismului antl- 
magh'ar, tov. Gh. Oheorghlu-Dej 
spune că: .Na există șl nici nu 
poate exista unitate de vederi 
Intre guvernul Grosa șl partidele 
.Istoria', atât în probleme de po
litică generală șl cu atât mal pu
țin tn problema națională. Deose
birea fundamentală constă ta »- 

cela că partidele .Istorice* stau 
pe poziția asupririi națhnale, 
pe când partidele democratice 
consideră deplina egalitate fn 
drepturi a naționalităților con
locuitoare, drept una din condi
țiile desvoltării șl consolidării de
mocrației însăși*.

Guvernul Dr. P, Groza nu a 
dus o politică națională de pro
misiuni, ci de realizări, de fapte 
concrete.

Datorii politicei democratice 
a guvernului Groza, populației 
magh are din Transilvania i s’au 
acordat depline drepturi publice, 
economice șl pollllce*.

.Democrația română Întinde o 
mână frățească populației ma
ghiare din Transilvania și o 
chlamă la luptă împotriva reac
tiunii române și maghiare, pentru 
făurire? unei Românii fericite, 

Continuare In pag. 2-s

Prețul grâului din noua recoltă 
a fost fixat la 7.000.000 lei vagonul 
Țăranii cari vor preda grâul până la 1 Nov. 1946 
vor primi o primă de predare de 2 000.000 lei la vagon

Comisariatul Preturilor a dat o 
decizie prin care fixează noul 
preț al cerealelor astfel:

I. Grâul având o greutate hec- 
tolilrică de 75 kgr. șl 3°/0 corpuri 
străine 7.000.000 Lei pe vagonul 
de 10.000 kgr. loco gara sau 
sche’a cea mal apropiată dc pro
ducător.

2 Secara având o greutate 
hîctolltrlcă de 68 kgr. șl 3°/0 
corpuri străine 4 200.000 Lei pe 
vagonul de 10.000 kgr. loco gara 
sau schela cea mal apropiată de 
producător.

3. Oraul având o greutate hec- 
tolltrică de 68 kgr. șl 3$ corpuri 
străine 6.600.000 Lei pe vagonul 
de 10.000 kgr. loco gara sau 
schela cea mal apropiată de pro- 
ducăto-.

4. Orzoaica având o greutate 
hectolifrlcă de 65 kgr. și 3°/0 cor
puri străine 7.000.000 Lei pe va
gonul de 10.000 kgr. Icco gara 
sau schela cea mal apropiată de 
producător.

5. Ovăzul având o greutate 
hectolitrlcă de 65 kgr. șl 3% cor
puri străine 7.000.000 Lei pe va
gonul de 10.000 kgr. loco gara 
sau ssliela cea mal apropiată de 
producător.

6. Meiul având o grestate hee- 
tolitrlsă de 70 kgr. șl 8’/» corpuri

' Cu ocazia vizitei tov. Filderman șl Moraru membrii
In Comitetul Executiv al P. S. D. In V.-JIulul

Muncitorii din Petroșeni 
manifestează pentru F. U. M.

t

Zilele trecute uzinele din jude 
țul nostru au fost vizitate de to
varășii Filderman șl Moraru se
cretari generali în ministerul Mi
nelor și Petrolului fl membrii în 
Comitetul Executiv al P. S. D.

Duminică 7 Iulie ei au luat cu
vântul Ia adunarea convocată de 
P. S. D. secția Pefroșenl.

Cu această ocazie oratorii au 
subliniat Importantă pa" care uni
tatea clasei muncitoare strâns 
unită în F.U.M. o are pentru câș
tigarea bătăliei alegerilor.

Din partea organizației Valea- 
Jlului a P.C.R. a lunare a a fost 
salutată de tov. Dau Mihai care 
a arătat realizările pe care demo
crația le-a înfăptuit datorită F.U. 
M. mobilizator al întregului popbr 

străine 6.300.000 Lei pe vagonul 
de 10.000 kgr. loco gara sau 
schela cea mal apropiată de pro
ducător.

Peste prețul fixat la grâu în 
articolul 1 din prezenta declzlune, 
punctul 1, se acordă producători
lor care vor preda grâul până la 
1 Noemvrle 1946, In cadrul dls- 
pozlțlunllor Subsecretariatului de 
Stat al Aprovizionării o primă de 
predare de 2.000.000 la vagonul 
de 10 tone loco gara sau schela 
cea mal apropiată de producător.

Pentru cerealele care vor avea 
o greutate hectolltrlcă mal mare 
sau mai mică decât acela mențio
nată, preturile șl prima de pre
dare vor fi mărite sau micșorate 
cu l£ pentru flecare kilogram tn 
plus sau în mlaus. Deasemenea 
preturile șl prima de predare se 
vor mări sau micșora cu 1$ pen
tru flecare procent de corpuri 
străine în minus sau în plus fată 
de procentele stabilite.

Preturile și prima de predare 
se aplică tuturor cantităților de 
cereale aflate la producător, indi
ferent dacă au fost plătite parțial 
sau în întregime, precum șl tu
turor cantităților de cereale ridi
cate dela producător dar neachl- 
tate.

în lupta pentru o viată mai bună, 
priu refacerea economică a țării 
și înlăturarea reactiunii din viața 
noastră politică.

Tov. GH. APOSTOL 
s’a înapoiat dela Moscova

Vineri, 5 Iulie a, c. tov. Gh. 
Apostol, președintele C. G. M. 
s’a înapoiat dela Moscova, 
unde a luat parte la sesiunea 
Comitetului Executiv al Fede 
rației Sindicale Mondiale.

La sosire a făcut declarații 
presei în legătură cu partici
parea sa la această sesiune, 
ținând să sub’inieze că decla
rațiile pe care le-a făcut îna
inte de a pleca la Moscova 
corespund cu hotărîrlle luate 
de Comitetul Executiv al F S.M,

„Important este că toți re
prezentanții sindicali venițidin 
întreaga lume au fost pătrunși 
de răspunderea ce o poartă 
F. S. M. față de cele 67 mi
lioane de sindicaliști.

Rapoartele făcute de secre
tarul general au fost însușite 
de către Comitetul Executiv 
al F. S. M. iar hotărârile luate 
în urna desbaterilor au întru
nit unanimitatea voturilor.

Aklndln PAnln

CLUBUL UZINEI
Unul din cartierele situate la 

marginea orașului Gorki poartă 
numele de cartier „Instrumen- 
talnîi*. In case bine amenajate, 
construite în ultimii 8 ani în a- 
cest cartier, trăesc muncitorii, 
funcționarii, Inginerii uzinei «Etna 
Roșie".

In acelaș t'mp cu construcția 
caselor de locuit și a întreprinde
rilor șl atelierelor comunale s’a 
construit și marea clădire, cu 3 
etaje, a clubului.

Pentru întreținerea clubului se 
cheltueac anual până la 200 mii 
de ruble. Aceste mijloace ae ob
țin din decontările pentru scopuri 
social-culturale. Sume considera
bile se alochează deasemenea de 
comitetul sindical, de direcția uzi
nei.

Pentru conducerea activității 
clubului, la adunarea generală a 
membrilor ee alege un eomltet

întrunirea a prilejuit muncito
rimii din Petroșani, o entuziastă 
manifestație pentru F.U.M. și con
ducătorii partidelor muncitorești.

Aceasta dovedește că Uni
tatea Sindicală Mondială s’a 
întărit și mal mult în urma a~ 
ce stei sesiuni dela Moscova*.

Comitetul Executiv — a spus 
în continuare tov. Gh. Apostol 
— a constatat că paeea nu va 
putea fl as'gurată fără con
tribuția hotărâtoare a clasei 
muncitoare.

In chestia spaniolă și a ce
lei grecești, s’au luat unele 
hotărlri cari vor urgenta re
zolvarea ambelor probleme.

Vorbind apoi despre popo
rul sovietic șl viața In URSS. 
tov. Gh. Apostol apune că a 
remarcat prietenia și dragos
tea po care populația din 
Moscova și Leningrad o arată 
luptei pe care poporul ro
mân o duce pentru consolida
rea democrației sale și pentru 
cucerirea unui trai mai bun.

din care fac parte muncitori, func
ționari șl Ingineri. In calitate de 
consultant! se Invită conferențiari, 
oameni de șttlntă, profesori, in
gineri, scriitori, artiști, militari. 
Consultantul permanent ai clubu
lui este doctorul în științe tehnice 
profesorul Institutului Industrial 
din Gotkl — Nlcolai Kabaninskl. 
El ține la club oonferinte asupra 
temelor științifice șl tehaice. Scrii
torul Valentin Kostâlev pe lângă 
conferințe literare este consultant 
al cercului literar. Artistul Petru 
ludln este consultantul perma
nent al cercului dramatic.

In clubul ailnel s’au organizat 
diferite cercuri artistice de ama
tori: dramatic, coral, de mualcă, 
de sculptură și pictură, de dans, 
de canto, de acordeonlștl, de 
broderie. Coaducătorii multora 
dintre cercuri suat însuși lucră- 

— Contiauare la șan. 5 —
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2 ZORI NOI

l>in netivifntea
•A federației Femeilor Democrate 

din Petroșeni
Federația Cemocrată a Fe

meilor din Petroșani, a organi
zat Sâmbătă o reușita serată, 
in sala Cazinoului Funcționari
lor. Prietena Grigorescu a vor
bit cu această ocazie, despre 
„importanța luptei.'femen înfta- 
drul Federației pentru pace și 
propășire’’.

Vorbind despre campania de 
alegeri, prietena Grigorescu a 
arătat căi spre deosebire'de tre
cut când partidele „istorice” 
care reprezentau! nteresele ma
telor moșieri și bancheri, își 
împărțeau guvernarea, alege
rile care stau azi în fața noa
stră, reprezmtăl upta între două 
forțe, aceia a democrației unite 
și a reacțiunii.

Prin dreptul de vot acordat 
de guvernul dr. Pe.ru Groza, 
femeia care reprezintă mai'mult 
din jumătate din populația țării 
noastre, vai avea derspus un cu
vânt hotărîtor. Ea se va pro
nunța pentru democrație, știind 
că toate realizările care au fost 
posibile în domeniul femenin 
ca: ocrotirea căminului și a co- 
copiilor ei, vor fi continuate 
prin sprijinul pe care ea va 
ști să-f dea celor ce iau aratat 
toată încrederea, acordându-i

O EXPLOZIE
a provocat aruncarea în aer a 
depozltuiul „Aera" dela Vinerea

Sâmbătă 6 Iulie a. c. orele 7 55, 
la depozitul de muniții „Aero“, 
situat la 1 km. nord de comuna 
Vinerea jud. Hunedoara, o explo
zie a provocat aprinderea și a- 
ru nea rea în aer a depozitului.

Imediat au sosit la fața locu
lui autoritățile șl posturile de 
pompieri din Alba- lulla, Sebeș- 
Alba, Orăștie și Hunedoara, cât 
și posturi sanitare de pilm ajutor.

Două groaznice nenorociri 
în orașul nostru

In ziua de Duminică 7 Iulie 
a. c., două groaznice nenorociri 
s’au întâmplat ta orașul nojtru, 
curmâod viața a două tinere fete.

Cum s’au petrecut lucrurile
Tânăra Oilenscti Ana în vârstă 

de 25 de ani domiciliată in str. 
Emlnescu Nr. 48, pe când făcea 
baie In Mureș cu mal multe prie
tene, a Intrat totr’un ochi de apă 
unde plerzându-șl prezența de 
spirit, a fost irasă la fund. Deși 
prietenele victimei care erau de 
față, — sub a căror ochi îngro
ziți de spaimă se întâmplase ne
norocirea — au dat alarma, — până 
■I Intervină cel depe mal, — 
tânăra fată nu a mal putut fl 
salvată.

Cadavrul dus de apă a fost gă
sit Marți dimineața la Mintia.

De remarcat că tânăra Galen- 
achl a fost anul trecut premiată, 

dreptul de a vota șf de afifailea- 
să.

Alegând un guvern democ
rat, — spune prietena Grigo
rescu, — ajutăm totodată la 
propășirea țării, la inbunătăți- 
rea vieții fiecărui cetățean. |Prin 
lupta noastră împotriva reac
țiunii prin contribuția la reface
rea țarii, toate greutățile ’de azi 
consecințe ale războiului în 
care ne-a împins reacțiunea, vor 
fi învinse.

Prietena Grigorescu a amin
tit apoi sprijinul imens pe care 
l-am primit din partea marei 
noastre vecine din Răsărit, U- 
niunea sovietică, sprijin care 
trebuie să fie un imbol pentru 
a ne înzeci' forțele de muncăj,

Strâns unite, indiferent de re
ligie s'au credința politică, toa
te femeile democrate trebuie să 
lupte în cadrul Federației pen
tru consolidarea democrației, 
din țara noastră pentru ca în 
acest fel1 să contribuim la făuri
rea unefpăci trainicejcare să|ne 
liniștească căminul atât de greu 
încercat în trzecut Cuvântarea 
prietenei Grigorescu a fost pri
mită cu vii aplauze și aclama
ții pentru Federație și Guver
nul dr. Pețru Groza.

După primele cercetări și după 
informațiile date de personalul 
depozitului, se crede că explozia 
ar fi fost cauzată de o autoaprln- 
dere.

Pagubele pricinuite sunt mari. 
S’a semnalat 3 răniți din perso
nalul depozitului.

Organele de resort continuă 
ancheta, pentru a stabili adevă
rata cauză a exploziei.

la un concurs de înot ținut în 
orașul nostru.

Fu’gerătoarea moarte a tinerei 
Galenschi a impresionat profund 
mulțimea, care se afla la ora a- 
ceia pe ștrand,

A doua victimă a spei a fost 
fetița Șoc Euginla în vârstă de 
12 ani, care jucându-se la jghla- 
b□ 1 morii Ion Pmtarul șl rupându-se 
o scândură putredă de sub picio
are, a fost aruncată de apă 
sub jghlab.

După vreo jumătate de oră, când 
— după Intervenția pompierilor — 
a putut fl găsită șl scoasă, fetița 
era moartă.

Credem că astfel de nenorociri 
ar putea fl evitate dacă părinții 
ar aupraveghea mal îndeaproape 
copiii. Iar cei adulțl ar fjce uz de 
mal multă prudență în băile pe 
care le fac în apele mari.

TINERETUL 
în luptă pentru
democrație 
și progres

La 8 Iulie a. c., s’a împlinit un 
an dela Congresul tineretului an
tifascist din Bilcsni, ținut la Bel
grad capitala eroicei republici Fe
derative Jugosiave.

In această zi, acum un an, fi
netul român prin delegații săi tri
miși la Congres — s’au întâlnit, 
într’o caldă atmosferă de priete
nie cu tinerii din: Jugodavia, Gre
cia, Bulgaria și Albania, punând 
bazele unei unități de luptă și ac
țiune a tineretului din aceste țări, 
pentru înfăptuirea unei lumi mai 
bune, liberă si mal fericită.

Desfășurarea Congresului, pre
cum și rezoluția votată, au arătat 
că, tineretul balcanic eliberat de 
sub jugul teroarel fasciste, descă
tușat de lanțurile sclaviei, își dă 
6eama de rolul istoric pe care 
trebue să-1 îndeplinească în această 
parte a lumii.

Această aniversare găsește ti
neretul democrat din România, an
gajat cu țoale forțele alături de 
B'ocul Partidelor Democratice, în 
marea bătălie pentru câștigarea 
victoriei în alegeri, victorie de 
care depinde: desăvârșirea ope
rei de reconstrucție a țării, con
solidarea regimului democratic șl 
asigurarea unui viitor mai bun, 
pentru toți oamenii progresiști din 
țara noastră.

Tinerii muncitori, țărani și In
telectuali progresiști, și-au dat 
seama de Importanța sarcinilor 
cari stau în fața lor în aceste 
momente hotărâtoare din istoria 
țării noastre șl cu forțele unite, 
cu râvnă șl elan ei au pornit ră 
ducă lupta de lămurire In lândul 
tuturor tinerilor, pcntruca toți îm
preună să lapte împotriva iovi- 
nlsmulul, a urei de rasă, pentru 
o colaborare cât mai strânsă în
tre toate naționalitățile conlocui
toare, și o prietenie sinceră cu 
popoarele vecine, cu toate țările 
dornice de pace și libertate în 
frunte cu Uniunea Sovietică, pen
tru demascarea rămășițelor fascis- 
to-lcglonare și ar.IhUar.a forțelor 
reacționare conduse do partidele 
„istorice" în frunte cu Maniu și 
Brătianu.

La lupta împotriva reacțiunii 
condusă de „istorici* înseamnă 
lupta împotilva întunericului a 
obscuratismulul, a teroarel.

Tineretul de toate categoriile 
trebue să vadă și să înțeleagă 
aceste fapte, pentrucă numai în 
felul acesta va putea 6pune la fa
cerea bilanțului de activitate că 
și-a făcut pe deplin datoria.

Aniversarea împlinirii unui an 
dela Congresul tineretului anti
fascist din Balcani, ținut la Bel
grad In 8 Iulie 1945, trebuie să 
fie pentru întreg tineretul conș
tient un moment de verificarea 
forțelor de luarea marilor angaja
mente în vederea duceiil mai de
parte a luptei pent'u democrație 
șl progres în Interesul șl spre bi
nele întregului popor.

Simeon Lazăr

Citiți țl răspândiți

ziarul „ZORI HOI“

„La toamnă, pământurile nu vor mal 
putea fl date în arendă sau în dijmă” 

Declarațiile primului ministru 
la Focșani 

dijmă. Va trebui să șî-l luc-BUCUREȘTI. D-I dr Petru 
Groza, președintele consiliu
lui de miniștri, a sosit Luni 
dimineața în Capitală venind 
dela Bacău și Focșani unde 
a prezidat adunările organi
zațiilor regionale ale Frontu
lui Plugarilor, în cadrul cărora 
a împărți! titluri de proprie
tate mai multor împroprietă
riți din acele regiuni.

Cu această ocazie, d sa a 
făcut importante declarații po
litice.

Vorbind despre reforma 
agrară d sa a spus:

„Exproprierea va merge 
înainte. In toamnă vom veni 
cu o lege prin care nimeni 
nu va mai avea drept de-a 
da pământul în arendă sau

Pedeapsa cu moartea 
a fost desființată

Monitorul Oficiul publică 
un decret lege pentru obro- 
garea legii No. 509 din 3 
August 1943, eu modifică
rile ulterioare, pentru pe
depsirea pe timpul stării dc 
război a unor infracțiuni.

Această lege prevedea 
pedeapsa cu moartea pentru 
o serie întreagă de infrac
țiuni pe timpul stării de 
război.

Către tineret
In vederea deschiderii cam

paniei Electorale, resortul de 
tineret, din Comisia E’ectorală 
județeană Hunedoara, con
voacă întreg tineretul demo
crat din localitate și împreju
rimi la ședința de consfătuire,

Politica națională 
a guvernului Dr. Petru Groza

— Urmare din pag. 1. — 

bună pentru toți fii săi“, — a apus 
mal departe tov. Qh. Gheorghiu- 
Dcj, — pentrucă democrația noas
tră, guvernul dr. Petru Oroza, 
știe că, — o politică de asuprire 
națională a populațiilor conlocui
toare, o politică șovină duce la 
destrJmaiea puterii populare, la 
îngenuncherea celor ce muncesc, 
în folosul celor ce până acum au 
jegmănlt populația țării noastre.

Exploatatorii, moșierii, cămăta
rii șl alți Interesați, unguri sau 
români, ei șl-au întins mâna, 
slorcând și ultima picătură de 
sudoare de pe fruntea maselor 
celor ce muncesc.

Ziua de 6 Martie, le-a adus 
însă surpriza de a se vedea alun
gați din locurile pe care cu vi
clenie și teroare se cocoțaseră.

Azi încearcă din nou să pro
voace discordie, să provoace nea
junsuri, pentru a și continua jocul 
lor, pentru a tngenunchla din nou 
poporul.

Pentrucă manevrele lor să fie 

reze singur. Cine nu și-I va 
lucra singur, I se va confisca 
și dat acelora ce vor să mun
cească șl n’au ce.

,Noi am respectat, apărat 
și întărit proprietatea indivi
duală. Dar o proprietate in
dividuală are și o funcție so
cială. Proprietatea trântorilor, 
care este in dauna poporului, 
proprietatea exploatatorilor, 
aceasta însă va fi desființată.

Șeful guvernului a fost în
soțit în aceste călătorii de 
d-l Const. Agiți, vicepreșe
dinte al Frontului Plugarilor 
și tov Chivu Stoica Vicepre
ședintele Confederației Gene
rale a .Muncii,

Acum când starea de răz
bel a încetai, apare necesară 
readaptarea la dreptul co
mun a instituțiilor impuse 
de regimul dictatorial.

Astfel, pedeapsa capitală 
desfiinfându- se, iu materiile 
reglementate de legea men
ționată mai sus, se vor a- 
p leu dlspozlțlunile dreptului 
comun și ale legiior spe
ciale.

care va avea loc Duminică 
14 Iulie a. c. ora 9 dim, în 
sala Cinematografului Pro
gresul.

Comisia Electorală județeană 
Hunedoara 

Resortul Tineret

dejucate, pentrucă populațiile con- 
loc utoare să șl poată apăra șl 
lărgi drepturile cetățenești, acor
date du guvernul dr. P. Groza, 
vor trebui ca să șl unifice frontul 
lor d: luptă, demascând orice 
pornire șovină sju revizionistă, din 
orice parte ar veni.

Pentrucă numai prlntr’o poli
tică de înfrățire între poporul ro
mân șl populațiile coniucuitoare, 
vom putea să fim demni de ho
tărârea luată dc conferința dela 
Paris, a celor patru miniștri de 
externe. Numai prin o politică de 
colaborare, vom putea să conso
lidăm democrația românească.

Cinema „PPOGRcSUL"
In 18 Iulie a. c. vine

JQVOR POL 
în Carne $i Oase, 

cu orchestră de țigani, va cânta 

în limba Români șl Ungari.
Rețineți biletele din timp.

Pe.ru
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Poziția Partidului Comunist Român 
fată de curentele șovine și revizioniste

— Expunerea iov. Gh Gheorghlu-Dei la ședința lărgită a Comitetului Central al P. C. R. —
de exploatare și de asuprire, a fost dusă 
cu complicitatea reacționarilor maghiari 
din România, cari stau azi îji fruntea agi
tațiilor revizioniste din Ardeal și lucrează 
mână în mână cu reacțiunea română.

Deopotrivă interesate în exploatarea 
sângeroasă la care erau supuși muncitorii 
și țăranii unguri și români, reacțiunea ma
ghiară și română a dus o politică șovină 
și de ațâțare la ură, pentru a abate aten
ția masselor populare din Ardeal dela re
vendicările lor economice, sociale și po
litice.
Este un adevăr istoric, că imperiul au- 

stro-ungar și regimurile reacționare 
române și maghiare sunt deopotrivă 
responsabile pentru creiarea artificială 
și întreținerea sistematică a urii șovine 
și a neînțelegerilor dintre Românii și_ 
Ungurii diți Transilvania. Această po
litică a lăsat îqimod incontestabil urme 
adânci în mentalitatea și starea de spi- 
irit a uăiei părți însemnate a populației] 
transilvănene, ceeace folosesc șoviniștii 
român' și revizioniștii maghiari.

In agitațiile și propaganda lor, revizio
niștii unguri confundă în mod tendențios 
politica regimurilor reacționare din trecut, 
cu politica regimului instaurat la 6 Martie. 
Ei trec sub tăcere faptul că instaurarea 
regimului dela 6 Martie 1945, a fost re
zultatul luptei comune a poporului român 
și a naționalităților conlocuitoare și că 
pentru prima dată în istoria țării noastre 
și în special în istoria populației române 
și maghiare din Transilvania, revendică
rile naționalităților conlocuitoare au căpă
tat o soluționare democratică; Revizioniștii 
uogu 1 geneiaiizeazâ In mod tendențios 
provocările inițiate de partidele1 „istori
ce” împotriva populației maghiare, și le 
pun pe seama Guvernului Groza și ă po
liticii sale față de naționalitățile conlocui
toare, pentru a justifica pretențiunile lor 
teritoriale. Măsurile Guvernului Groza de 
combatere și sancționare a celor care pro- 
povăduesc ura de rasâț_și șovinismul și unei 
tesc împotriva democrației și a păcii, sunt 
calificate de revizioniștii unguri drept 
simple „cuvinte frumoase”.
Cu toate greutățile întâmpinate în apli

carea programului de guvernare pre
conizat de forțele democratice înainte de 

6 Martie 1945, realizările Guvernului 
Groza stau mărturie a concordanței 
depline dintre vorbele și faptele sale, 
atât în problemele centrale ale țării, 
cât și în politica sa față de naționali
tățile conlocuitoare.

Datorită politicii democratice a Guvernu
lui Groza, populației maghiare din Tran
silvania i s’au acordat "drepturi depline 
•e a folosi limba maternă în școli, în ad
ministrație și în fața instanțelor judecă
torești;

de a avea școli primare, secundare și 
Universități recunoscute și susținute dc 
Stat; i.1.

de a avea teatre, biblioteci și institu
ții culturale; . 1

de a participa în administrațiile publice 
în raport cu importanța iei numerică;

de a se organiza în vederea desvoltării 
culturii și tradițiilor ețnaționale.

Cu pământul confiscat dela moșierii ro
mâni și dela grofii maghiari, au fost îm 
proprietăriți atât țăranii români, cât și ță
ranii unguri.

Regimul instaurat la 6 Martie 1945 a 
crciat astfel condițiile obiective de des- 
voltare și propășire economică, politică, 
socială și națională, atât pentru poporul 
român, cât și pentru naționalitățile con
locuitoare ■ 1’

Hotărîrile Conferinței deja Paris cu pri
vire la Transilvania, au dat o grea lovi
tură cercurilor reacționare dinăuntrul și 
dinafara țării, confirmând totodată justețea 
liniei politice a Comitetului Central față 
de problema națională.

Hotărîrea reprezentanților celor 4 mari 
puteri declarând nul și neavenit dictatul 
dela Viena, a restabilit1 vechea graniță din
tre România și Ungaria, recunoscând prin 
aceasta:

In primul rând contribuțiaT poporului ro
mân la efortul afiaților în luptă pentru 
sdrobirea definitivă a hitlerismului.

și în al doilea rând, caracterul democrat 
al regimului instaurat la 6 Martie 1945, 
tare a creiat condițiuni obiective pentru a- 
sigurarea drepturilor depline și liberei dez
voltări a naționalităților conlocuitoare, in 
cadrul Statului' român.

Partidul nostru nu a fost Surprins1 de h în
tărirea luată la Paris. Comitetul Central 
a făcut cunoscut opiniei publice dinăuntrul 
și dinafara țării punctul de vedere al Par
tidului asupra Transilvaniei, susținând că 
nu poate fi nici vorbă de valabilitatea mă
car parțială a dictatului cela Viena,

In conferințele care au^avut loc între re
prezentanții marilor puteri în legătură cu 
încheierea tratatelor de pace, reprezen
tanții Uniunii Sovietice au susținut punctul 
de vedere al Guvernului român cu privire 
la Transilvania, bazându-sie pe obligațiile 
luate de Statul român de a asigura națio
nalităților conțocuitoare drepturi egale cu 
ale poporului român.

După cum era de prevăzut, ceicurile re
vizioniste maghiare, nemulțumite de liotă- 
rîrile dela Paris, au intensificat agitațiile 
și propaganda lor, atât pe plan intern, 
cât și pe plan extern, împotriva deriziu
nilor luate la Paris'de reprezentanții mari
lor puteri, în frunte cu Uniunea Sovietică. 
O armată întreagă deavocați ai revizionis
mului — oameni politici dip]omați și scrii
tori — s’au concentrat la Paris, Londra iși 
Washington, unde nădăjduesc sS poată gă- 
și sprijinp t. teza reviziuirii granițelor din
tre România și Ungaria.

In susținerea tezei lor, revizioniștii ma
ghiari ^califici .oolitlcB românească, atât 
cea dintre cele două războaie, cât și cea 
de după 23 August, inclusiv politica Gu
vernului Groza, drept antidemocratică, fă
cută cu scop de oprimare, sărăcire, de
spuiere și desnaționalizare 1 a elementului 
maghiar din Transilvania”. Ei afirmă că 
„nu există nici o deosebire între politica 
de opresiune și de desnaționalizare a gu
vernelor reacționare din trecut și politica 
guvernelor de azi șt că populația maghiară 
din Transilvania, în ciuda tuturor cuvinte
lor frumoase din articolele de ziar și din 
declarațiile oficiale, nu are nici o garanție 
privitoare la drepturile ei-democratice și 
populare sub regimul actuaj”.

încercarea revizioniștilor unguri de a 
confunda politica regimurilor reacționare 
din trecut, cu politica Guvernului Groza, 
este pe cât de neîntemeiata- pe atât de 
tendențioasă. Netemeinicia afirmațiilor re
vizioniștilor maghiari constă tocmuai jn 
deosebirea fundamentală dintre regimu
rile reacționare din trecut și regimul de
mocrat instaurat în Romanța la G Martie 
1945.

1 Intr’adevăr, sub regimurile reacționare 
din trecut, pe lângă politica de oprimare, 
sărăcire și despuiere a întregii populații 
din Transilvania, populația maghiară era 
supusă unei politici sistematice de asuprire 
națională, culturală și religioasă. Cceace 
uită însă să adauge revizioniștii unguri, 
(estetă această pojițiq^a rqacțiunii române,

Evident, regimul instaurat la 6 Martie 
1945 nu a reușit si nu putea în cefe 
16 luni de existență să șteargM toate ur
mările politicii de întreținere a urii șovine 
și de asuprire națională, politică, socială 
și economică dusă în mod succesiv de re
gii și principii unguri, de regimul hab- 
sburgic și ho.iyst și continuată [de guver
nele reacționare române în Transilvania. 
Desigur că mai sunt multe de făcut. Ceea
ce este însă important ,și ceeace nu în
țeleg și nu vor să înțeleagă revizioniștii 
unguri și reacționarii români, este că po
litica inaugurată de Guvernul Groza odată 
cu venirea sa la cârma țării, a pus o 
piatră de hotar intre două epoci istorice, 
creiând condițiile obiective pentru lichi
darea definitivă a urmelor trecutului de 
împilare la care a fost supusă popula
ția am Transilvania.
Nesocotind drepturile și libertățile acor

date naționalităților conlocuitoare de 
către Guvernul dr. Petru Groza, re
vizioniștii unguri urmăresc nu apăra
rea intereselor economice, politice so
ciale și naționale ale populației ma
ghiare din Transilvania, ci satisfacerea 
pretențiilor teritoriale ale reacțiunii 
maghiare.

In propaganda și agitația lor, revizio
niștii unguri afirmă că prin satisfacerea 
revendicărilor teritoriale ale Ungariei,’s’ar 
creia o stare de echilibru, fiind înglobați 
în Ungaria un număr de români apro

Comunitatea de interese a reacțiunii
române fi

Reacțiunea română și maghiară se în
tâlnesc în ura lor împotriva democrației, 
împotriva cuceririlor democratice ale po
porului român și maghiar- Sforțarea lor 
comună tinde să împiedice)^procesul de de
mocratizare și de colaborare prietenească 
îptre cele două popoare. Jjovind în cuce
ririle democratice ale României, întăresc 

aiât pozițiile reacțiunii române și nugli aie, câi 
șf ale cercurilor reacționare străine împot
riva frontului democrației care luptă în 
toată lumea pentru înfrățirea intre po
poare și pentru asigurarea unei păci trai
nice.

Agenții revizionismului leagănă popu
lația maghiară din Transilvania( în iluzia că 
sprijinindu-1 pe Maniu și clica sa împot
riva Guvernului Groza, ar putea schimba 
regimul instaurat la 6 Martie, aduce la 
cârma țării un guvern reacționar și prin 
aceasta s’ar creia starea de nesiguranță 
la care se referă^ revizioniștii (unguri în" agi
tația și propaganda lor, în speranța că 
astfel pretențiunile lor teritoriale ar putea 
găsi un temei în/fața marilor jaliați., 
Deși nu o afirmă public, reacționarii ro

mâni, Ja rândul lor, socotesc că pot 
fi sacrificate câteva județe poftelor re
vizioniștilor unguri, pentru a compro
mite astfel regimul instaurat la 6 IMar- 
tie 1945 și politica Guvernului Groza, 

penii u a submina autoritatea și încrederea 
de care se bucură în fața poporului Ro
mân.

Prin atitudinea lor plină dc ură față dc 
populația maghiară, partidele „istorice”, 
fiind inițiatorii, organizatorii șî conducă
torii provocărilor șovine din Transilva
nia, contribuc la întreținerea campaniei 
revizioniste și provocă desOrdini, pentru 
a dovedi ipcaparitatea Guvernului Qro- 

ximativ egal cu numărul ungurilor te ar 
rămâne în România. O astfel de punere a 
chestiunii este pe cât de nejustă, pe atât 
de periculoasă. Nejustă, pentrucă departe 
de a rezolva problema națională, o com
plică și mai mult. A admite punctul dc 
vedere al revizioniștilor unguri, înseam- 
Ină a creia în mod artificial o problemă na
țională în Ungaria. Este nejustă, peni- 
truca nu ține seama de schimbările inter
venite în viața politică a Statului român, 
pentrucă nu ține seama de conjunctura po
litică internă și externă și prin faptul că 
ia drept punct de plecare în rezolvarea 
problemei naționale, revizuiri de granițe 
și nu condițiunile democratice creiatc de 
regimul instaurat la 6 [Martie 1945, care 
permit libera desvoltare atât a poporului 
român, cât și a naționalităților conlocui
toare.

Este periculoasă, pentrucă ar Intlri cu
rentele șovine și revizioniste din Traniil- 
Vnfa, alimentate atât de reacțiunBa rotn ti
nă, cât și de Reacțiunea maghiară- Satis
facerea pretențiilor teritoriale âle revizio
niștilor unguri, ar duoe în mod inevitabil 
la slăbirea regimului democrat instaurat 
Ja 0 [Mairtie șî iar lovi, țndîn reacțiunea ro
mână ci în cuceririle democratice atât al# 
poporului român, cât și aje naționalită
ților conlocuitoare împotriva reacțiunii și 
rămășițelor fasciste și tinde să mențină ud 
permanent focar de conflicte și neînnțele- 
geri între poporul român și poporul ma
ghiar. „ , L r

maghlare
za de a pune în aplicare politica sa fațfl 
de naționalitățile conlocuitoare. Astfel, 
conducătorii partidelor „istorice” speră td 
ar putea să slăbească prestigiul Guver
nului Groza în fața opiniei publice dinl- 
untrul și dinafara țării, săi submineze re
gimul instaurat la 6 Martie 1,945 șr âă îm
piedice înțelegerea și colaborarea dintre 
poporul român și poporul maghiar.

>Comunitatea de interese a forțelor de
mocrate românești și a populației maghia
re, reiese și din atitudinea partidelor <„1- 
storice” față de Guvernul Groza în prob
lema națională. Astfel, unul din ziarele 
lor pretinde că „ în Transilvania s’au •- 
cordat ungurilor cele mai cutezătoare 
drepturi naționale și cele mai neașteptate 
libertăți pyblice”. | j j

Intr’adevăr, drepturile și libertățile pa 
care le asigură regimul instaurat fa 0 
Martie 1945, naționalităților conlocuitoa
re, sunt „cutezătoare”, pentrucă noiW for
țe politice care conduc astăzi destinele ța
rii, sunt sincer atașate ideii de colaborară 
frățească cu naționalitățile conlocuitoare; 
ele sunt „neașteptate”, pentrucă răjpesc 
reacțiunii posibilitatea de a folosi proble
ma națională ca o diversiune politică pen
tru a lovi îif cuceririle democratice ațe* po
porului român și ale naționalităților con
locuitoare. Ele mai sunt „neașteptate” și 
pentru revizioniștii maghiari, rcducându-lc 
posibilitățile de agitație împotriva demo
crației românești.

Susținând aceste drepturi, Partidul 
nostru luptă deopotrivă contra revi
zionismului maghiar și a șovinismu
lui românesc, cari reprezintă două as
pecte ale luptei reacțiunii împotriva 
tețRMfeh - _____i .i. _ Li
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Sensul campaniei șovine deslănfuită 
de partidele „istorice”

Comitetul Central al partidului nostru 
socotește că nu întâmplător asistăm în 
ultimul timp la o intensificare a campaniei 
șovine a partidelor „istorice”, tocmai în- 
tr’un moment când chestiunea granițelor 
dmtre România și Ungaria a fost defi
nitiv hotărîtă la Confer mța dqla Paris Pro
vocările șovine inițiate, organizate și con
duse de către partidele „istorice” în di
ferite părți ale Transilvaniei, campania de 
ațâțare la ură întreținuta de presa lor 
împotriva populației maghiare, numai la 
câteva zile după hotărirea marilor aliați 
cu privire la Transilvania, au dat prilej 
revizioniștilor unguri, sa-și intensifice a-, 
gitația iș(j propaganda lor, sub pretextul 
„stării de nesiguranță” în care trăește po
pulația maghiară sub regimul Guvernu
lui dr. Petru Groza.
Ațâțările șovine și provocările organizate 

de partidele „istorice” împotriva po
pulației maghiare, trebuesc considera
te ca fauand parte din planul lor de 
subminare a unității de luptă a popo
rului român și a naționalităților con
locuitoare, de subminare a tinerei de
mocrații românești.

Partidele „istorice” ocupându-se în pre
sa lor de drepturipțși libertățile acordate na 
ționalitaților conlocuitoare de către Gu
vernul dr. Petru Groza, încearcă să-și a- 
copere crimele Săvârșite asupra popula
ției magniare din timpul regimurilor reac
ționare. Scoțând în evidența crimele să
vârșite de regimul hortyst asupra popula
ției românești, partidele „istorice” nu sufla 
nici un cuvânt despre crimele săvârșite de 
Antonești, cu complicitatea lor, în Ardea
lul de sud, nici despre crimele săvârșite 
fa Aita Seacă, Aghireș, și în alte părți, de 
către bandele înarmate ale lui Iuliu Maniu, 
crime datorită cărora Guvernul Uniunii 
Sovietice a -fost nevoit să dispună evacua
rea administrației instalată de ele în Ar
dealul de Nord-

Iar acum, după ce s’a făcut cunoscută 
hotărirea dela Paris cu privire la soarta 
Transilvaniei, partidele „istorice” au des- 
lanțuit în presa lor o campanie de mari 
proporții ce urmărește să creeze impre
sia că ele au contribuit cu ceva la acesf 
6ucces a] democrației românești.

Scribii partidelor „istorice” încearcă Jn 
mod gosolun sa mistili.e poziția piniG- 
jrială a Partidului nostru cu privire la pro
blema națională- Luând visurile lor drept 
reafltarte, conducătorii partidelor „istorice” 
ajung la concluzia că declarațiile dela Cluj 
ale tovarășului Lucrețiu Patrașcanu ar în
semna o „schimbare tactică” în politica 
Parudutui Comunist Român fața de pro
blema națională. Dar cum visurile nu pot 
fi confundate cu realitatea, — deoarece 
pu a intervenit nimic nou care sâ fie de
terminat Partidul nostru să-și „schimbe 
tactica” în problema națională, — condu
cătorii partidelor „istorice” se mulțumesc 
și cu mai puțin, căutând frământări și 
disensiuni în sânul conducerii Partidului 
nostru.

Asemenea frământări nu pot exista de
cât in capetele înfie, bânfatc ale conducă
torilor partidelor „istorice”.

In conducerea partidului nostru nu 
pot exista disensiuni, perrtrucă con
ducătorii Partidului fiu reprezintă in
terese individuale sau de efică. Cei 
care își închipuie că pot exista disen
siuni în Partidul nostru, dau dovadă 
de o totală ignoranță în aeeacc pri
vește caracterul și metodele Partidului 
nostru, care se deosebește de alte par

tide prin faptul că, oridecâteori membrii 
noștri de Partid comit greșeli sau a- 
bateri dela linia Partidului, acestea 

sunt supuse focului criticii și autocri- 
criticii deschise, având ca urmare Lă
murirea membrilor de Partid — și a 
acelora care au greșit — și menține
rea indestructibilei unități politce, i- 
deologice și de acțiune a Partidului 
nostru, Aceasta constituie tăria și via
bilitatea Partidului nostru și asigură 
superioritatea lui față de adversarii săi 
politici. t I

Comitetul Centrala Ifost unjanim în apre
cierea că tovarășul Lucrețiu Patrașcanu 
în discursul său dela Cluj, unde a afirmat 
că după 19i8 s’ar fi deschis întregii po
pulații din Transilvania, atât română cât 
și maghiară, noui isvoare de viață și noui 
căi de progres, tovarășul Patrașcanu, în
dreptând focul principal împotriva revi
zioniștilor unguri, NU a accentuat răspun
derea politică a partidelor „istorice” în 
întreținerea ufii șovine, în asuprirea na
țională la car.e a fost supusă m trecut po
pulația maghiară din Transilvania și în 
provocările recente inițiate și organizate 
de către partidele „istorice”.

In nici un caz Partidul nostru nu poate 
să treaqăi sub tăcere vinovăția regimuri
lor, „istorice” în ațâțările șovine șt cri
mele săvârșite împotriva populației ma
ghiare, căci dacă ar face aceasta, nu ar 
privi problema națională în mod obiectiv, 
sub toate aspectele ei, nu ar fi credincios 
liniei sale politice și s’ar lăsa târît de cu
rentele șovine. Ceeace deosebește tocmai 
Partidul nostru de partidele „istorice” îu 
metoda de a Rjața^probIerna națională, este 
că Partidul nostru nu ascunde politica de 
asuprire a regimurilor reacționare față de 
populația maghiară, ci dimpotrivă o școate 
in evidență, o desbracă de toată frazeolo
gia ei „naționalistă” ș’i o ar'^tja în| adevărata 
ei lumină- Această lipsa în discursul tova
rășului Patrașcanu a dat prilej partidelor 
„istorice” să arunce răspunderea provo
cărilor șovine din Transilvania exclusiv 
asupra elementelor revizioniste maghiare 
și să pretindă că în problema națională e- 
xistă unitate de vederi între paridele de
mocratice și partidele „istorice”.

Conducătorii partidelor „istorice” cautțl 
să asocieze partidele democratice la poli
tica lor șovină, pentru a creia impresiq 
in opinia publică dinăuntru și dinafara 
țării, că toate partidele, fără deosebire, 
inclusiv Partidul nostru, merg pe linia șo- 
ivnismului antimagiiiar. pi confundă în a- 
celaș timp cercurile revizionistei cff masselc 
populare maghiare, căutând să prezinte 
lucrurile ca și cum lupta s’ar da nu între 
democrație și rcacțiunc, ci între români și 
maghiari.

Nu există și nu poate exista uni
tate de Vederi intre Guvernul Groza 
și partidele „istorice”, în probleme de 
politică generală și cu atât mai puțin 
în problema națională- Deosebirea, fun
damentală constă în aceia, că partidei» 
„istorice” stau pe poziția asupririi na
ționale, pe când partidele democra
tice, în frunte cu partidul nostru, con
sideră deplina egalitate în drepturi a 
naționalităților conlocuitoare, drept ti
na din condițiile desvoltăril și cou- 

' sofidării democrației însăși. 
Partidul nostru deși silit^S lupte în con- 

dițiuni de 
gimurilor 
totdeauna 
lut aceste
reacționară față de naționalitățile conlo
cuitoare. ( | | ,

„Călăuzit de principiul, că un popor 
nu poate fi liber, dacă asuprește ffțtc po
poare — în opoziție cu punctul de vedere 
al partidelor, „istorice” cu privire la p»j bleu suficient avânt șj ponvingG'c. niaiiifc-

adâncă ilegalitate, datorită, rc- 
rcac|ionare din trecut, a fost 
principala forță care a combă- 
regimuri și politica lor șovină

blema națională și la politica lor față de 
naționalitățile conlocuitoare — Congresul 
al V-lea a fixat ca o sarcină de bază a 
Partidului lupta împotriva asupTirii națio
nale, pentru egalitatea complectă de drep
turi a naționalităților conlocuitoare, din 
punct de vedere economic, politic și cul
tural” (Raportul poptic la conferința na
țională a Partidului Comunist Român, din 
Octombrie 1945).

In staiblirea sarcinei sale cu privire 
la rezolvarea problemei naționale, Par
tidul nostru a luat ca punct de plecare 
în analiza sa, condițiunile istorice, e- 
conomice și politice concrete ale țării 
noastre, privite în desvoltarea lor, în 
strânsă legătură cu situația politică in
ternațională. Credincios principiilor și

dem@€£8tizare s tării bază șl 
condiție a rezolvărîl chestiunii naționale

Desăvârșirea libertăților și asigura
rea drepturilor depline ale nțiaona'lită- 
ților conlocuitoare, sunt însă condi
ționate de democratizarea țării, care 
a rămas și pelmai departe șarcina prin
cipală a Partidului nostru.

Partidul nostru privește populația

devieri și lipsim și activitatea Partidului 
nostru cu privire la problema națională

stările șovine și nu au lămurit populația 
română și maghiară .asupra conținutului 
reacționar al acestor manifesțări.

Cu toate că s’au luat măsuri organiza
torice împotriva unor membri de Partid 
care au deviat delaf lijna Partidului în pro- 
oiema uațlouaia, tic tu avul mai ilU4 
un caracter, administrativ. Organizațiile 
noastr.e de Partid nu eu înțeles sa-și în
drepta toată ^tenția lor .asupra influențe
lor șovine care au pătruns în rândurile 
Partidului, subapreciind pericolul pe care 
îl prezintă pentru unitatea ideologica, po
litică și de acțiune aiP.ajrtidului.

Un exemplu tipic pentru a înțelege mai 
bine cum poate fi șlăbilță unitatea de vo
ință și de acțiunq a P<țr,tidulu,i, Reconstituie 
cele petrecute la Cluj și rn aice părți ale 
transilvaniei, cu ocazia sărbătoririi zilei 

de lo Mai. Deși .dispoziția unui organ su
perior este obligatorie pentru membrii de 
Partid, s’au găsit cu acest prilej membri 
de Partid care nu s’au conformat instruc
țiunilor, dând astfel posibilitate reacțiu- 
nii romane, și maghiare să provoace de- 
sord,n'- ■ , ț | . |_|. | . i ,

Există membri de Partid cari nu sunt 
pătrunși de convingerea că nu poate fi 
combătut! cu succes șovinismul și revi
zionismul, dacă nu se combat cițloată no- 
tărîrea și nu se elemină influențele șovine 
și reprezentanții lor ce pătrund In Partid. 
Însuși Comitetul Central nu și-a concent
rat suficient atenția asupra agitaților șovine 
șl rev.zioniste din ultimele luni pentru ca c- 
liminând influența lor din rândurile Par
tidului, să poată îndruma întreaga forța 
de izbire a organizațiilor de Partid din 

transilvania asupra focarelor șovine și 
reacționare.

(

I

Comitetul Central a constatat ca agita
țiile șovine și revizioniste din Transilva
nia și mai cu seamță din partea de Nord a 
Transilvaniei, nu au rămas fără ecou în 
sânul organizațiilor de Pai ud.

Datorita pe deoparte influenței curente
lor șovine, iar pe de altă parte neînsușirii 
temeinice a liniei politice trasate de Co
mitetul Central, s’au prouus o sene de 
manifestări nesănătoase și de aoateri de
la principiile Partidului nostru în problema 
națională. . I I t 1 J 1,
Urni tovarăși magniari se mărginesc la 

combaterea reacțmnii Romane, iară să 
combată cu aceiași tărie șovinismul și 
rivizionismul maghiar, după cum urm 
tovarăși romani nu atacă rcacțiunea 
română cu aceeași vigoare cu care 
atacă reacțiunea magluaiă.

Aceiași tovarăși romani care iau ati
tudine numai, sau mai accentuat împotriva 
reacțmnii maghiare, nu privesc problema 
națională in mod obiectiv, nu văd comu
nitatea de interese a reacțmnii române și 
maghiare împotriva democrației. Acești, t|o- 
varași suferă de influența curentelor (Șovipe 
sau de rămășițele educației șovine pe care 
au capătat-o in trecut.

Greșesc acei tovarăși români care nu 
precizează că Transilvania a fost alipită 
Romanici Democrate. Cecace trebuc .toc
mai să asigure încrederea populației ma
ghiare țața de Statul Român, este faptul 
ca ca trăeștc inlr’o .Românie democrată.

Greșesc și acei tovarăși magniari care 
au primit cu amărăciune hotărirea Confe
rinței dela Paris privitoare la Transilva
nia, deoarece acești tovarăși nu țin seama 
de schimburile profunde care deosebesc 
Romană de azi de România din trecut.

Democrația romană Întinde o mână fră
țească" populației maghiare și o chea
mă la ]uptă împotriva rcacțiunii, pen
tru ridicarea nivelului de trai al în
tregului popor, pentru desvoltarea cul
turală, pontică, socială și naționala atat 
a poporului român, cât și a naționa
lităților conlocuitoare.

Comitetul Central al Partidului nostru 
consideră ca o slăbiciune în activitatea 
organizațiilor de Partid din Transilvania, 
că nu au dus o muncă sistematică și stă- 
rutioarc pentru înfrățirea și colaborarea 
dintre poporul român și populația ma
ghiară și totodată, că |cje nu au combătut 

linei sale politice generale, Partidul 
nostru este azi forța de căpetenie care 
merge pe linia rezolvării problemei 
naționale prin acordarea de drepturi 
egala naționalităților conlocuitoare, 
singura cale de rezolvare a problemei 
naționale în condițiile concrete econo
mice, politice și sociale ațe țării noa
stre.

Condițiile create ca o urmare a eveni
mentelor dela 23 August 1944 și mai cu 
seamă a schimbărilor intervenite odată cu 
instaurarea regimului democrat la 6 Mar
tie 1945, au îngăduit punerea în aplicare 
a principiilor preconizate de Partidul no
stru cu privire la drepturile și libertățile 
naționalităților Conlocuitoare.

maghiară din Trnsialvania ca o aliata 
a forțelor democrate împotriva reac- 
țiunii, care a fost și este dușmanul 
principal al libertăților și drepturilor 
câștigate de poporul român și de na
ționalitățile conlocuitoare.

CONCLUZIE
In condițiile de azi, când rcacțiunea 

își îndreaptă toate forțele ei împotriva 
democrației, sq cere convingerea pro
fundă a necesității de a înlătura orice 
neînțelegere între poporul foinân și 
naționalitățile conlocuitoare, a necesi
tății conviețuirii pașnice și bunei ve
cinătăți dintre România și Ungaria. ; 

Este nevoie, pe lângă această convin
gerea profundă, de mu|t lact în combate
rea manifestărilor șovine, orice jignire a 
sentimentului național al populației româ-

Contiouarc In pag 5-a
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Ședința Comitetului 
electoral județean Hunedoara

In ziua de 4 I iile a. c. Comitetul 
Electoral Jjdețean Hunedoara îm
preună cu cele șue comisluni ale 
Bale a ținut o ședință în sala fes
tivă a prefecturii la care a par
ticipat și tov. Ș;rban delegatul 
C. C. Electoral.

Tovarășul Oârbovan Sim'oD, 
președintele comitetului, deschide 
ședința, dând cuvântul tovarășului 
Șerban, care expune planul de 
organizare și sarcinile celor șase 
comisluni.

Tovarășul Butariu Virgll, secre-

ȘTIRI ECONOMICE

La ministerul aprovizionării 
s’a Întocmit un plan de apro
vizionare cu produse alimen
tare dela data de 1 August 
1946-1947.

Ținând seama de situația 
recoltei, ministerul aprovizio
nării, a men(inut raționaliza
rea la principalele articole de 
consum general.

Dat fiindcă recolta de ce
reale și cea de plante oleagi
noase se anunță satisfăcătoare, 
rațiile de pâine, mălai, zahăr 
și ulei, vor fi mărite.

*

Direcțiunea vilculturei șl 
pomiculturei care sc ocupă 
de fabricarea marmeladei e 
In tratative cu un g'up de 
comerciant! din Suedia care

(e vom împo.ta din Franța
In cadrul acordului co

mercial încheiat cu Franța, 
vom importa: oțeluri, ca
mioane, autoturisme, caucla- 
curi, articole chimice și far
maceutice, motoare Diesel 

Poziția Partidului Comunist Român 
față de curentele șovine $i revizioniste

Continuare din pag. 4-a

ne sau maghiare fiind contrară liniei Par
tidului nostru.

Tradițiile democratice ale poporului ma
ghiar ți român: răscoala dela Tfobâlna, 
răscoala Iui Doj. i, ri cen a Jui f loria, Cloș
ca și Crișan, revoluția din 1818 și toitc 
celelalte evenimente din istoria care au le- 
gât in lupta lor comună pqntru libertate și 
P'-ntru descătușarea iobăgimii, poporul ro
mân și maghiar, ca și luptqle date Te 10- 
mânii ri Unguri din Transilvania împo
triva fascismului, trqbuesc cultivate fi da
te ca exemplu.

Comitetul Central atrage atenția organi
zațiilor de Partid asupra, propagandei și 
agitațiilor provocatoare) Inițiate de parti
dele „Istorice”, prîn agenții lor, în rân
durile populației române din Transilva
nia. Acum, după hotărîrilef dela Paris, ri 
•agită lozinca „Afară cu Ungurii, căci Ar
dealul este a| nostru”, promițând popula
ției române proprietățile și avutul popu
lației maghiare.

Paralel cu munca de lămuririe a popu
lației române și jnaghiaie din Transilvania

asupra scopului urmărit de partidele „i- 
storice” în agitația și propaganda lor șo
vină, întreaga forță a organizațiilor noa
stre de Partid trebue îndreptată împotri
va celor cari agită asemenea lozinci provo- 
cătoare .In aCe(a|j tijnp, organizațiile 
de Partid sunt obligate să ajjute orgi- 
n le de Stat |a identificarea celor care răs
pândesc ideia urii naționale. x

Comitetul Central atrage deascinienea 
atenția asupraa celor clemente din institu
țiile și administrațiile publice, care ma
nifesta atitudini șovine sau revlz.ionsite și 
sprijină direct sau indirect acțiunea de în
vrăjbire a populației române și magViiir?. 
Acolo unde se ivesc cazuri concrete, Or
ganizațiile de Partid .sunt obligate să ia 
atitudine si să mobilizeze massele româ
nești și maghiare împotriva lor. Toto
dată, ele trebue să aducă aceste cazuri la 
cunoștința organelor superioare îlc Ițar- 
tidiilui ,carc la rândul lor saijioată nterre- 
ni pe lângă organele de Stat în vederea 
sancționării, potrivit legilor în vigoare, a 
celor care se fac vmovați de asemenea 
acte. •’ „ i

Pentru a pune Partidul în situația de 
a putea îndeplini cu succes sarcinile de 
maî sus, trebue descoperite ka timp și 
prelucrate temeinic devierile șovine în rân
durile Partidului, origina și conținutul lor 
politic. Atunci când se va ajunge la con
vingerea deplină că un membru al Par
tidului nostru în mod conștient alimentea
ză spiritul șovin în sânul organizațiilor de 
Partid sau calcă disciplina de fier al Par
tidului, trebue luate măsuri conform Sta
tutului, mergând până la excțudcrc. Tre
bue folosită fiecare oqazie nu numai pen- 
fr.i r combate manifestările în sine, ci țl 
pt. ae duca membrii de Partid în spiri
tul concepțiilor care stau la baza Parti In
tui nostru.

Comitetul Central al Partidului Co
munist Român a hotărît siă pună ca sar
cină tuturor organelor de conducere alei 
Partidului, de sus și până jos, prelucra
rea, însușirea și aplicarea directivelor cu
prinse în expunerea tov. Ghcorghe Ghc- 
orghin-Pcj asupra poziției Partidului noț- 
stru față de curentele șovine' și revizioni
ste. ' ; i i i ,

tarul general al comitetului pre
zintă planul de lucru al comite
tului.

După ce secretarii comislunilor 
prezintă rapoartele de activitate, 
tov. Oârbovan, scozte în evidentă 
rolul Important pe care ÎI au fe- 
mtlle și tineretul In bătălia ale
gerilor făcâăd apel Iacei prezent), 
ca fiecare să intensifice munca 
acolo unde este, pentru ca fn fe
lul acesta să ne asigurăm victoria 
în alegeri.

aduce în țară 400 vagoane 
zahăr 6pre a obține în schimb 
800 vagoane marmeladă fa
bricate din fructele produse 
în țară.

*
La ministerul de justiție se 

lucrează la elaborarea unui 
proect de lege modificator al 
legii chiriilor. Este vorba de 
complectarea unor lacune con
state In aplicarea legii chiriilor.

♦

Ministerul Muncii face cu
noscut că termenul pentru de
punerea declarațiilor în vede
rea obținerii cârtii de muncă 
de către salariații de indus
trie și comerț, a fost prelun
git până la 30Septembrie 1946, 
pentru toată tara.

șl de alte tipuri, slie de 
mori precum și alte articole.

In schimb vom exporta: 
cereale, leguminoase, negre 
de fum și subproduse pet* 
rolifere.

ȘTIRI
din țara sovietelor

Noul mine de cărbuni 
în U. R. S. S

MOSCOVA. In regiunile de Est 
ale URSS-ului vor fi date anul a- 
cesta exploatărel zeci de noi mine 
de căibunl. In curs de cinci ani 
vor fl construite 126 de mine și 
exploatări având un debit total 
de 53.000 000 tone cărbuni anual. 
Se vor pune în valoare de ase
meni 35 noi zăcăminte de huilă 
cari trebue să furnizeze la finele 
planului de cinci ani 35.000.000 
tone de cărbuni. In noile mine 
vor fi întrebuințate toate proce
deele noi mecanizate de producție. 
Recoltă foarte bogată 

In U. «. S. S.
MOSCOVA. — Ziarul 

Pravda anunță că anul aces
ta cultivatorii sovietici au reu
șit să obțină o recoltă bogată. 
Din ceiace se poate consta 
ta de pe acum, in regiunile 
Don, Kuban, Stalino, recolta 
este mai bogată decât aceia 
din anul trecut.*

LONDRA. Recolta de grâu 
din Uniunea Sovietică se anun
ță extraordinar de bună. Cele 
mai bogate regiuni producă
toare sunt: Caucaz, Kuban și 
Rusia Albă.

CLUBUL
Urmare din pag. l-a 

torli șl funcționarii uzinei, Iar 
unele cercuri sunt conduse de 
specialiști. Așa de pildă, cercul 
de pictură și sculptură este con
dus de pictorul Piotr Hoâghln, 
cel de dans de baletlsta M<ria 
Oosteva, de canto de arthtul te
atrului regional Piotr Truevtev.

Pe lângă club există o biblio
tecă, care conține până la 20 mii 
de volume de literatură tehnică, 
social economică și estetică. Pe
ste 2 mii de oameni sunt cititori 
permanentl ai acestei biblioteci, 
printre ei sunt oami ni de diferite 
profesiuni șl vârste — de<a di
rectorul uzinei până la tinerii 
lucrători.

Iu flecare lună biblioteca orga
nizează conferințe, referatele fiind 
prezentate chiar de cetitori. Multl 
lucrători și funcționari tineri sunt

Viața de partid

Coferlntă organizată de P. C. R. Brad
Duminecă 30 Iunie a. c., a 

avut loc la Baia de Criș, o 
conferință organizată de co
mitetul artă șl cultură a Or
ganizației P. C. R. Brad.

Tov. Ionescu Anghel des
chizând ședința, vorbește des
pre Platforma- Program a 
B. P. D., arătând structura

Vineri 28 Iunie a. c., a avut 
loc la Brad o ședință publică 
In cadrul F. U. M. Au vorbit 
din partea P.C R. tov-ii Ilieșu 
Radu despre Platforma-Pro
gram a B. P. D., și tov. Jula 
despre «poziția clasei munci
toare®.

REVISTA PRESEI
Cu ocazia aniversării zilei co

operației, întreaga presă din Ca
pitală consacră pe prima pagină 
articole de fond șl comentarii la-

UZINEI
membri al cercului de educare 
f zică, se antrenează în secțiile 
de patinaj, sky, foot-ball și îa 
alte secții.

Seara la club este totdeauna o 
mare animație, Ia prezent în cer
cul dramatic se fac repetițiile pie
sei „Oamenii ruși" a lui G. Si- 
monov.

In camera vecină, fără să-i de
ranjeze pe membrii cercului dra
matic, fac repeti(ie acordeoniștii. 
Ia altă cameră se află femeile, 
membre ale cercului de broderie 
șl croitorie.

Mul{l vizitatori citesc ziare și 
j irnale în sala de lectură.

S°arj târziu vizitatorii clubului 
se retrag pe la casele lor, iar di
mineața sunt din nou la uzină: 
la strunguri, în laboratorli și fn 
birouri.

sa democratică. Amintește 
apoi programele din trecut a 
partidelor „istorice*, arătând 
și felul In care ele erau apli
cate.

In continuare tov. Ilieșu, 
secretarul Org. P. C. R. Brad 
vorbește despre’pozlțla P.C.R. 
față de intelectuali.

Din partea P. S. D. a vor
bit tov. Gherega despre „im
portanta unității clasei mun
citoare față de alegeri*.

Tov. Ilieșu închide ședința 
care a decurs Intr’o atmos
feră de colaborare și unire In 
lupta dusă împotriva reacțiunll.

chloate cooperației.
Astfel ziarul „Frontul Plugari

lor * scrie între altele:
„Serbarea Zilei Internaționale a 

Cooperației din auul acesta, gă
sește mișcarea cooperatistă din 
(ara nozstră la capătul rlesbate- 
rilor celui de al doilea congres 
al mișcării cooperative care pu
nând în discuție problemele ac
tuale ale cooperației românești, a 
hotărît un nou plan de munci 
pentru intensificarea activității co
operative. In această zi coonera- 
torii qoștri cu satisfacția muncii 
ce au depus-o ca o contribuție 
la întărirea păcii șl conștientl de 
sarcincie șl mai mari ce le in
cumbă pe viitor, se simt solidari 
cu cooperatorii din celelate țări 
și vor continua colaborarea la 
clădirea unei păcii drepte șl du
rabile*.

Z’arul „Aurora* publică un ar
ticol sub semnătura d-lui N, Be- 
nescu intitulat: „Cine a mizat 
pe război a pierdut*. Autorul ar
ticolului scrie Intre altele:

„D. Iullu Maniu a putut în
cheia cartel electoral cu legionarii 
„spre a păzi urnele* cum explică 
d-sa acum, dar nu poate încheia 
un cartel cu democrația, pentrucă 
el vorbesc diferite limbi*.

„Cornelfu Codreanu a putut 
să-l numească pe d. Maniu loco
tenent al său pe pământ, dar de
mocrația nu I va tnfla niciodată. 
D-sa nu se potrivește pentru 
acest rol*.

Știind asest lucru, d. Maniu a 
mizat împreună cu d. Brătlanu 
contra democrației, adică a pon
tat pe război. Erați atât de siguri 
că vor câștiga, încât au pus tot 
capitalul pe masa verde*.

„Ș! au pierdut 1'
Mai departe autorul articolului 

scrie:
„Nimic nu-i va ajuta d-lui Ma

niu în dorința sa de a falsifica 
istoria. Oreșala d-lui Maniu con
stă tocmai în faptul ci d-sa a 
crezut că prin memorandele pe 
care 1 le-a adresat lui Antonescu 
va putea să-și crese un aliblu. 
D sa a vrut să câștige partida șl 
să-și mențină preotlglul „democ
ratic". Și-a pierdut însă atât pres
tigiul cât și partida*.



Lucrările conferinței miniștrilor de externe 
se vor termina în cursul săptămânii

LONDRA. Conferința celor pat
ru miniștri de externe va lua 
șfâ'șit probabil Joi. Miniștrii 
mai au de discutat chestiunea 
Oermaniei. Se așteaptă formarea 
unei Comision! care se va ocupa 
de această prcb'emă și care va da 
socoteală viitoarei Conferire a 
miniștrilor de externe, care va 
avea Ioc mal târziu în cursul a- 
nulul, urmând ca reglementarea 
finală a problemei sa fie făcută 
de o Conferință de pace spec'a'ă 
pentru Germania.

In cursul lunei Mai trecut, d.

Tratativele 
pentru formarea noului 

guvern italian s’au 
terminat

ROMA. D-l De Gasperi a 
reușii să înlăture principalele 
obstacole ce stăteau In calea 
formării noului guvern Italian. 
Noul cabinet va fi compus 
din membrii aparținând prin
cipalelor trei partide politice : 
democrat-creștin, socialist și 
comunist.

Se crede că d-l De Gas
peri, pe lârgă președinția con
siliului de miniștri va deține 
șl portofoliul ministerului de 
externe.

ROMA. In tratativele pen
tru stabilirea programului eco
nomic, partidul comunist Italian 
a cerut printre altele, ridica
rea Imediată a salariilor la ni
velul prețurilor. S’a ajuns la 
o înțelegere inițială asupra 
programului guvernului, care 
se bazează pe propunerile 
partidului comunist.

„Regimul britanic în India 
este pe sfârșite'*

a declarat Pandit Nehru
BOMBAY. — D-l Nehru, 

care a fost Instalat formal 
Sâmbătă ca președinte al 
Congresului Indian Național a 
declarat In discursul inaugu
ra*, că India are acum des
chise porțile libertății.

„Regimul britanic In India 
este pe sfârșite. Ne găsim 
acum In fața celui mal deli
cat moment din Istoria Indiei

Byrnes a făcut o sugestie, pro
punând data de 11 Noembrle 
peafru convocarea acestei Con
ferințe, dar este mult mai proba-

Jugoslavla nu
Internaționalizarea Triestului

BELGRAD. D, Eduard 
Kardelj, vicepreședintele con
siliului de miniștri al Iugosla
viei, a declarat Duminică la 
Lubliana că Iugoslavia nu 
poate să accepte hofărîrea 
consiliului miniștrilor de afa
ceri străine la Paris In legă
tură cu internaționalizarea 
Triestului și a regiuni încon
jurătoare, deoarece, ca și tra
tatul dela Versailles din 1919, 
această hotărâre împarte po-

Toate țările Interesate vor fl 
Invitate la Conferința dela Paris

Duminecă s'a aflat că 
adjuacțli miniștrilor de ex
terne, în cursul recentelor 
discuții cu privire la orga
nizarea șl procedura confe
rinței de pace, au examinat 
chestiunea celorlalte națiuni 
ta afară de cele 21 de pa
teri aliate care vor lua par
te la această conferință fiind 
invitate să-șl expună punc
tul de vedere în planul con
ferinței în legătură cu su
biectele ce le interesează.

Subsecretarul de stat 
a sosit

LONDRA. — Subsecre
tariatul de stat britanic la

rem dreptul de libertate pen
tru orice țară. 

bll ci această Conferință de pace 
ie va fixa la o dată mal înde
părtată ți anume la începutul 
anului 1947,

poate accepta

pulația slovenă șl populația 
croată intre mai multe state 
și dă o grea lovitură dreptu
rilor naționale ale popoarelor 
noastre.

D. Kardelj a precizat că 
in unele părți ale teritoriului 
lăsat Italiei sunt 60 000 de 
sloveni și 16.000 italieni, In 
vreme ce Triestul, Gorezia șl 
Montfalcone au fost separate 
de hinterlandul lor natural.

S'a decis ca Italia să aibă 
dreptul să-și expună punc
tul de vedete.

D I Gladwln Jebb, adjunc
tul britanic a propus, 
candidatura Austriei, ca 
șl cea a Egiptului, care 
este adânc Interesată tu ce 
privește soarta coloniilor 
italiene în Africa de Nord.

Adjuneții au căzut de 
acord să ia In considerare 
sugediile d-lul Jebb.

britanic dala externe 
la Paris
externe a sosit la Paris 
pentru a avea întrevederi cu 
șeful său, d. Elevii.

El vor discuta situația 
creiată prln\ impasul la care 
s’a ajuns în ceeace privește 
textul invitațiilor la confe
rința păcii ce vor trebui 
trimise celor 21 națiuni, 
precum șl situația din Pa
lestina.

Politica Internă externă 
a noului guvern cehoslovac

PRAGA. — Clement Gott- 
vald, primul ministru al Ce
hoslovaciei, a făcut următoa
rele declarații:

„Noul guvern — al treilea 
dela eliberarea Cehos'ovaciei 
este cominuarea organică a 
guvernului precedent.

In politica internă guver
nul are de adus la Îndeplinire 
două misiuni.

In primul rând să Întoc
mească noua Constituție care 
urmând tradiția democrată a 
Cehoslovaciei va edifica mai 
presus de orice, acele mari 
schimbări economice, sociale 
politice și naționale la care 
s’a ajuns, in timpul luptei im

potriva cotropitorului german 
și în primul an de refacere 
a țării.

in al doilea rând, guvernul 
a sporit și sporește producția 
industrială și agricolă până la 
aproximativ nivelul dinainte 
de război.

In domeniul politicei exter
ne, guvernul va continua să 
consolideze relațile priete
nești, economice șl politice cu 
cel mal mare aliat oriental al 
nostru Uniunea Sovietică șl 
să urmeze tradiționala politică 
de prietenie cu toate țările 
democrate și Îndeosebi An
glia, Statele Unite și Franța*.
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Acord asupra regulelor de procedură 
la Conferința de pace

PARIS. S’a ajuns la un acord 
asupra regulilor de procedură la 
conferința de pace care va avea 
loc la 29 Iulie a. c.

Invitațiile pentru cele 21 de na
țiuni care vor participa la confe
rință vor fl trimite de Dl Bldault 
ca șef al guvernului francez în 
numele celor 4 mari puteri. China 
nu va f'gura ca tară convocatoare.

Invitațiile vor fi însoțite de're- 
gullle de procedură fixate de cele 
4 puteri care însă nu vor fi ob
ligatorii pentru conferința de pace.

lina din regulile de procedură 
prevede că hotărîrile principale 
în conferință fi în comisii care 
vor fi create In număr de 10 vor 
putea fi luate numai cu o mrjo- 
rltate de două treimi.

Lupte crâncene în Indonezia
MOSCOVA, — Conform 

știrilor primite operațiunile 
militare din Indonezia con
tinuă. Lupte crâncene au 
loc, în regiunea Surrabaya 
șl Bandoeng.

Radio Londra anunță că 
Ia insula Java comandamen
tul trapelor anglo olandeze 
amenință să atace trapele 
indoneziene din văzduh. Un 
avion a fi bombardat mal 
multe anitățl indoneziene.

Populația olandeză împotriva operațiunilor 
din Indonezia

HAGA — Păturile largi 
ale populației din Olanda 
protestează împotriva ope
rațiunilor militare din Indo-

nezla, care aa drept scop 
înăbușirea mișcării naționale 
de eliberare a poporului In
donezian.

Peste tot în Olanda au 
loc metlngurt la care par
ticipă militari, ofițeri șl 
soldați, unde se votează re
zoluții care cer să nu se 
mai trimită nici un soldat 
în Indonezia șl să se recu
noască Independența Repub
lice! Indoneziene.

și trebue să pregătim de a 
soluționa această problemă.

In India bântue foametea 
șl sunt multe probleme eco
nomice. In Africa de Sud 
onoarea noastră este atacată, 
Se fac discriminări rasiale 
împotriva cetățenilor noștri.

India a fost totdeauna pen
tru libertate. Noi suntem !■- 
potrlva oricărui fel de Impe
rialism. Suntem împotriva fas
cismului șl ■ nazismului șl ce-

• BELGRAD Guvernul Jugoalav a Instituit o comisiune de reparații sub președioțla ministru
lui industriei.

• LONDRA. Mal multe mll de evrei au defilat pe străzile Londrei protestând împotriva acțiunii 
guvernului britanic tn Palestina. Manifestația era condusă de un subofițer al flotei, decorat cu ordinnl 
.Victoria*. Manifestația a’a terminat tară incidente.

• In întreaga Iugoslavie s’a sărbătorit Dumlnesă 7 Iulie aniversarea ridicării poporului împo
triva ocupării naziste.

In această zi de 7 Iulie, ta Interiorul ocupat al Serbiei a început mișcarea de deeroblre care 
s’a răspândit apoi pe întreg teritoriul țării.

• Cu 204 voturi contra 51 comitetul Congresului Indian (Parlamentul partidului) a ratificat Du
minică seara [hotărîrea comitetului de lucru al Congresului de a se accepta propunerile britanice pe 
termen îndelungat privitoare la vliitorul Indiei șl să ae respingă propunerile privitoare la înființarea 
unui guvern Interimar.

Rezultatul
Referendumului 

din Polonia
După totalurlie date asup

ra unul număr de 3.128.055 
voturi, 81 la sută au răs
puns afirmativ la prima în
trebare, 86 la sută la a 
doua întrebare șl 93 la sută 
la a treia întrebare.

lasprlmarla județului Muandoam - Deva 584—1946.


