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Poporul român nu va uita nici
odată eroii de la Lupeni după cum 
nu va uita autorii masacrului din 
1929, Maniu-Valda-Brătlanu călăii 
poporului muncitor.

Un an dela 6 August 1945 
zl istorică în viata poporului român \
Tărltă tn răzbel alături de 

Germania fascistă de conducători 
criminali care t-au nesocotit vo
iaja, România după cum se spune 
In t xtul tratatului de pace .a 
încetat totuși la 24 August 1944 
tn întregime operațiunile militare 
împotriva U.R.S.S, a eșlt din 
războiul dus contra Națluntlor 
Unite, a rupt legăturile cu Ger
mania șt sateliții el și, încheind 
la 12 Septemvrie 1944 armisti
țiul cu Națiunile Unite, a luat 
parte activă tn războiul Imptrlva 
Germaniei".

Relațiile noastre cu Națiunile 
Unite e au tnsă anormale, nu a- 
veam legături d'plomatice cu aces
te țări.

Dar lată că numai după câte
va zile dela încheierea Istoricei 
Conferințe dela Potsdam la care 
s’au luat hotărtrl Importante șl 
cu privire la viitorul țării noas
tre șl unde Marii Allațl șl-au re
zervat posibilitatea de a relua 
fiecare tn parte relațiile diplo
matice cu noi chiar tnaln/e de 
semnarea tratatului de pace, la 
6 August 1945, guvernai U. R. 
S. S." ținând seama de partici
parea activă a Românie! înce
pând dela 23 August 1944 la 
lupta împotriva Germaniei htIe
rtate precum șl de îndeplinirea 
loială de către România a obli
gațiunilor luate prin Convenția 
de Armlst/flu* a hotdrtt să reia 
relațiile diplomatice cu țara noas
tră.

Gestul acesta de o Importanță 
epoca.ă ver.lt după reallpbea Ar
dealului de Nord la Patria Ro
mână demccrată șl după relua
rea legăturilor economice dlnt e 
U R S.S. șl România a fost pri
mit cu mare bucurie de întreaga 
suflare românească.

in răspunsul său dat d Iul 
General Colonel Susolcov cu o- 
cazla comemorării acestei hotă- 
rîrt, DI. Dr. Prtru Groza a ținut 
să evidențieze satisfacția popo
rului român șl a guvernului său 
democratic pentru buna apreciere 
da‘ă efort'lut nostru de guver
nul sovietic.

După reharra legăturilor cu 
U.R.S.S. relațl.le noastre diplo 
maVce ou fcsl restabilite cu toa
te Marile Națiuni, fncercă'lle re- 
acțluil .ist erice* coalizată cu 
cea Internațională de a dlcsredlti 
în fața guvernelor aliate tara 
noastră șt reg mul său democra
tic au dat greș.

Azi Ia un an după reluarea 
legăturilor diplomatice cu U. R. 
S. S. ne aflăm tn toiul Confe
rinței de Pace, unde se discută 

șl tratatele de pace cu țara noas
tră.

U.R.S.S. care dela început re- 
a întins mâna sa frățească șl 
care ne a ajutat tn toate ocazii
le este șl acum la Conferința Pă
cii un aprig apărător al cauzei 
românești al dreptății noastre 
naționale.

Diaceea poporul român pri
vește cu încredere spre prietenia 
noastră cu U R.SS. șl-și depune 
toată încrederea tn aceestd prie
tenie spre binele ambelor țări șl 
a popoarelor dornice de pace 
din lumea întreagă.

17 ani dela masacrul din Lupeni 
organizat de guvernul \ 

națlonal-fărănist V
Viața muncitorilor din Valea 

Jiului devenea din zi In zl mai 
grea datorită guvernării criminale 
a rejcțlunli .Istorica*. Salariile 
scădeau, viața *e scumpei, masa 
io coloniile muncitorești devenea 
Insuportabilă iar Maniu, Vaida, 
Brătlanu au pornit să deposedeze 
pe muncitori de ultimele lor drep
turi șl de ultima buclată de pâine.

După tratative deșarte duse cu 
conducerea societății .Petroșani* 
muncitorii declară grevă în semn 
de protest împotriva nepăsării 
criminale a celor care erau răs
punzători de situația insuportabilă 
in ca e au ajuns muncitorii mi
neri din Valea Jiului.

Guvernul ns|ional-tărănlet dă 
ordin a se reprima fără cru|are 
greva minerilor.

In ziua de 5 August 1929 sunt 
aduse două companii de grăni
ceri și după o .pregătire* minu
țioasă cu țuică ș! rom ce a durat 
toată noaptea, în dimineața zilei 
de 6 August sunt Înconjurați mun
citorii adunrțl lo curtea uzinei, 
mitralierele se pun în bătae.

Muncitorii sunt solidari și ho
tărât! de a apăra Interesele lor.

Focul de revolver al prefectu
lui m nlst Rnsvani tras asupra 
muncitorului Vltos O^vrilă dă 
semnalul declanșării măcelului.

Mitralierele încep să tragă șl 
primele rânduri d« muncitori se 
prăbușesc. Se dă ordin de ataa și 
soldat I beți cu baionetele la arme 
se năpustesc asupra muncitorilor. 
Cel căzut! la pământ sunt splote- 
cațl cu baionetele șl adroblți.

23 mort1 țl peste 100 răniți, 
este rezultatul sinistra al Inter
venției miulste pentru a salva 
Interesele capitalului brătlenlst.

COMENTARIUL 
postului de radio Moscova 
despre tratatul de pace cu România

Postul de radio Moscova a 
transmis Vineri seara următo
rul comentariu în legătură cu 
tratatul de pace cu România :

Proectul tratatului de pace cu 
România elaborat de Consiliul 
Miniștrilor de externe, care tre- 
bue să fie desbătut la Conferința 
de Pace dela Paris, reprezintă o 
etapă importantă în calea des- 
voltării situației internaționale a 
României după 24 August 1944. 
Convenția de Armistițiu înche

iată cu România a fost primul

. V
Cadavrele șl corpurile sânge

rânde ale rănlților sunt aranjate 
In camioane șl duse la spital.

Teroarea continuă, Muncitorii 
sunt arestați, bătuți, aruncați tn 
închisori.

Se restabilește .ordinea* șl .li
niștea*. .Ordinea* Iul Maniu șl 
.liniștea* dela cimitir.

Clasa muncitoare din România 
și de pretutindeni a dat multe 
jertfe pentru a deschide drumul 
spre progres social, spre liberta
te. Teroarea, sacrificiile grele, au 
îndârjlt-o șl mai mult șl ca a dus 
o luptă fără răgaz împotriva a- 
celoia care au călcat în picioare 
drepturile elemetitare ale oame- 
nllorjmuncii

In această luptă pentru exis
tentă și libertate clasa muncitoa
re din România are mereu ece- 
iașl adversari In fa [a ei: reacțl- 
unea coalizată în jurul Iul Maniu 
și Brătlanu. Dușmani de moarte 
a tot ce înseamnă progres re ac
țiunea manisto-brătlenistă unelteș
te azi ca și în trecut împotriva 
poporului muncitor apărându-șl 
ultimele poziți recurge la acțiuni 
de teroare, de crimă.

Poporu', clasa muncitoare din 
Lupeni și de prefuilnd'nl cunosc 
fața hidoasă a reacțlujll manlslo- 
brătleniste și luptă hotărât împo
triva ei.

Dala zilei de 6 August s’a scris 
cu litere de sânge, cu sâi gelc 
nevinovat al muncitorilor mineri, 
care au căzut petit u libertate, 
pentru cauza clasei muncitoare,

E ziua solidarității de clasă a 
muncitorimii, comuniste, srocial- 
democrate șl fără de partid,

D. Varga. 

document internațional în al că
rei conținut și-a găsit expresie 
faptul că România a eșit din 
războiul împotriva Națiunilor U- 
.nite, airupt relațiile cu Germania 
hitlerjstă și a intrat în război de 
partea țărilor aliate împotriva 
Germaniei.

Deacea în proectul tratatului 
de pace România este prezen
tată nu în calitate de parte care 
trebue să se spună oricărei do
rințe a învingătorului Tratatul 
propus, fără a scuti România de 
partea ei de răspundere pentru 
războiul pe care Hitler l-a — 
deslănțuit împotriva popoarelo-, 
ia fu considerație rolul pe care 
România l-a jucat Intrând în fron
tul Națiunilor Unite.

Prin încheerea armlstițmlufȘ’a 
schimbat simțitor situația pe 
frontul din Sud-Vestul Europei 
și s’au slăbit subit puterile Ger
maniei în Balcani. România, care 
servea drept una din cele mai 
importante baze ale Germaniei 
hitlerjste deveni o arenă a răz
boiului eliberator dus împotriva 
Germaniei fasciste. La acest răz
boi au Iuaț^i arte divizii române
ști care s’au distins în lupta îm
potriva cotropitorilor fasciști și 
care au fost citate prin ordin de 
zi de către Comand. Suprem 
al Armafei Roșii, generalissimul 
Ștalin In proectul tratatului de1 
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Declarațiile făcute presei de 
dl. Prof. P. CONSTANTINESCU-Iașl 
despre vizita sa la Paris șl Londra

BUCUREȘTI. - Dl. Prof.
Constantincscu-Iași, ministrul 
informațiilor, în cadrul unei con
ferințe de presăi a Iacul Vineri 
un exp ozeu privind rezultatele 
vizitei făcute la Paris. D-!sa a a- 
rătat că vizita în Franța a avut 
drepț scop participarea la con
ferința mondială pentru creiarea 
departamentului de învățământ 
al Federației Sindicale Mondiale 
în care urmează să se grupeze 
țoale organizațiile! internaționale 
de invăiământ, cum și participare 
la organizația europeană a re
zistenței. D-s'a a adăugat ea fap 
tclc și viața din țara noastră în
cep acum sa fie cunoscute în a- 
devărata lor lumină Am câștigat 
pentru România o biruință a in
formării obiective a (spus dl. 
prof. Gonstantincscu-Iași. Avcin 
în Ffanța 2 grupări: „Frontul 
Național Românesc” și „Alinii-

51 ani dela moartea 
iui FRIEDRKH ENGELS 
unul din întemeietorii 
socialismului științific

Se împlinesc Ia 5 tAugust a. c., 
51 de ani dela moartea marelui 
prieten, tovarăș de idei și cola
borator al lui Rari Mârx, unul 
din întemeetorii socialismului 
științific, conducătorul și învă
țătorului proletariatului mondial, 
— Friedrich Engels.

Fiul unui întreprinzător dții o- 
rașul Barmen din Rhenajnia (un
de se născuse în 1820) Engels 
era un tânăr plin de entuziasm 
și de îndrăzneală în a privi rea
litatea în față.

La 17 ani — în 1837 — în 
urma insistențelor tatălui său, 
Engels întrerupe cursurile! iceu- 
lui și intră ca vânzător Ia o 
casă comercială Indeplinindu-și 
noua ocupație, Engels continuă 
să se ocupe în mod intens și'cu 
instruirea sa științifică și politi
ca Dela vârsta de 19 ani și pâ
nă la moartea sa — timp de a- 
proape -șase decenii, — el și—a 
desfășuart neîntrerupt activita
tea lui de gândire și luptă, de 
organizare și îndrumare a pro
letariatului.

Dușman neîmpăcat al exploa
tării muncii, a asupririlor na
ționale, a șarlatanismului și fi- 
litinismului politicianist, în ar
ticolele publicate în presa vre
mii sale, biciuia fără cruțare clî-
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ța Franco-Română” care prin 
organele lor de publicitate și 
membrii lor, fac mult pentru câ
știgarea opiiliei publice franceze 
în favoarea țării.

Rcfcrindii-se la vizita făcută 
în Marea Britaiție, dl prof. Con- 
sfantincscu-Iași ă spus: „Nume
roși oameni politici, sindica
liști, mneitori, apreciază la justa 
lor valoare, eforturile guvernu
lui democratic român.
D-s|a îl precizat că accentul con
vorbirilor avute la Londra a că
zut în special pe nevoile noa
stre economice și pe posibilită
țile de schimb. Mulți muncitori 
și politicieni englezi și-au e- 
xprimat dorința de a vizita R- 
inânia. In toate clasele sociale 
și partidele politice, am găsit a 
dreaptă prețuire a strădaniilor 
noastre.



2 ZORI NOI

„Partidul nostru a luptat pentru pace si împotriva fascismului** 
„Deaceea a fost scos afară din lege, de cel ce pregăteau războiul** 
Discursul tov. ANA PAUKER secretara P. C. R.

In fața a peste 100 000 de cetățeni din capitală veniți că asculte 
cuvântul Partidului Comunist Român, tov. Ana Pauker neînfricata luptă
toare pentru cauza poporului rotrâa șl secretara P.C R. a rostit o 
vibrantă cuvântare care a fost prlmiiă cu vie satisfacție de c tățenii 
adunați ți de poporul muncitor din țara întreagă.

Primită cu aplauze furtunoase tov. Ana Pauker a spus printre 
altele :

.Dragi tovarăși și prieteni, frați 
și surori.

Ne desparte scurtă vreme de 
ziua când vom fi chemați să ale
gem băi biții și femeile care că 
ne reprezinte interesele în Parla
mentul țării.

Deosebirea dintre această Adu
nare a Deputațllor șl cele ale 
trecutului, constă In felul în care 
se vor face alegerile. De data a- 
ceasta, spre deosebire de trecut, 
vor vota liber cetățenii țării de 
toate categoriile sociale șl de toate 
naționalitățile, excepție făcând nu
mai cel ce au făcut parte din or
ganizațiile hltleriste sau pro-hltle- 
rlste, au fost voluntari în războiul 
antonescian sau sunt criminali de 
războiu. De data aceasta nu va 
mal exista despărțirea umilitoare 
între cetățeni maturi — bărbații 
el cetățenii minori — femeile.

Deosebirea mal constă șl în 
ceeace va reprezenta acest Par
lament și ceeace reprezentau adu
nările parlamentare trecute. De
putății partidelor democrate, pe 
caro alegătorii îi vor trimite acum 
în Parlament, se leagă In fața po
porului să respecte șl să Înfăp
tuiască platforma-program a Blo
cului Partidelor Democrate, plat
formă de unire a forțelor demo
crate șl program de înfăptuire ce 
pornește nela nevoile actuale ale 
locuitorilor țării.

Io trecutele campanii electorale 
ne aflam In fața unor programe 
de promisiuni, In care unii puteau 
avea încredere, alții nu. Iar în 
timpul guvernării partidului care 
se alegea, promițând Înainte de 
alegeri marea și sarea, poporul 
îșl dădea seami cât de amar a 
fost înșelat.

Ouvernul alcătuit din reprezen
tanți al partidelor democrate care 
constituie B ocul, cârmuește de 
aproape un an și jumătate. Cu
noaștem cu toții greutățile pe 
care le-a ÎGlâmpinat șl pe care 
le-a învins tata și guvernul el în 
acest timp. Cele mal mari greutăți 
au putut fi învinse datorită tăriei 
Frontului Unic Muncitoresc șl 
colaborării între popor și guvern 
și între guvern șl rțge, unității 
între partidele componente ale 
guvernului.

Știm că lipsuri șl greutăți mai 
sunt încă și că ds ele suferă marea 
mijorifaie a populației. Cele mal 
multe greutăți se datoresc moște
nirii lăsată țării de cel ce au câr- 
mult-o t'mp de zeci de ani.

Este o deosebire fundamentală 
între suferințele, greutățile șl lip
surile îndurate de popor în trecut 
și cele Indurate acum.

In trecut oamrnli muncii erau 
împiedecați să se organizeze pen
tru a înfăptui cererile lor; erau 
opriți să se adune pentru a-șl 
spune cuvântul șl păsul; le era 
interz<s să-și scrie gândul șl să-șl 
apt'e dreptul.

Acum, guvernul de concentrare 
democratică Dr. Petru Oroza ga
rantează libertățile cetățenești*.

D scutând, mal departe, opera 
de sabotaj, și de distrugere îa- 
cepută de reacțiune, tov. Ana 
Pauker precizează:

Istoricii Incearcft să-fi 
salveze averile jefuite 

.Trecerea la organizarea ușor 
formațiuni teroriste, cum sunt 
.Sumanele negre* (aceasta iu a- 
mlntlrea cămășilor negre ale Iul 
Mussollni, se vede), .Vocea sân
gelui* și celelalte, dovedește că 
partidele .istorice* au înțeleB că 
șl-au trăit traiul șl și-iu mâncat 
mălaiul. (Aplauze, râsete). Ele 
șl-au dat seama că polltca lor 
de minciuni, defăimări șl ațâțări 
devine tot mai odioasă masselor 
populare.

Am greși însă dacă, mulțumln- 
du-ne cu constatarea că partidele 
.istorice* au încetat di a mai fi 
partide cu aderenți în massă, am 
privi cu ușurință activitatea lor 
clandestină și teroristă. Condu
cătorii clicilor „’slorlce*, care au 
pescuit mari averi In apa tulbu
rată de sângele curs în războiul 
antonescian, încearcă acum să-și 
salveze averile jefuite, în apa pe 
care vor s’o tulbure cu sânge 
vărsat în război civil. Căci răz
boi civil pllnulseră el să deslăn- 
țule prin bandele lor teroriste.

Dreapta indignare șl judecată 
a poporului va învăța aceste clici 
că fără de-lrgile lor nu vor fi to
lerate. Guvernul Dr. Petru Oroza 
îșl face datoria așa cum s’a an
gajat în fața poporului in progra
mul pe baza căruia a venit la 
cârma țării în 6 Martie 1945. 
Până acum au foit descoperite de 
Ministerul de Interne 34 de orga- 
nizațiunl teroriste, 546 de tero
riști au fost identificați, cercetați 
și deferiți instanțelor judecăto
rești*.

Guvernul de concen
trare democratici 
fl-a fScut.datoria

Și apoi mai departe:
.Partidele democrate s’au an- 

gajit să îndepărteze o mare plagă 
pentru țărănime șl o piedică în
semnată în desvoltarea economici 
naționale: stăpânirea și exploata
rea moșierească.

Guvernul de concentrare de
mocratică șl-a ținut angajamen
tul : a realizat reforma agrară și 
până azi aproape jumătate dintre 
noull împroprietăriți au șl primit 
titlurile de proprietate.

Vorbind apoi, despre celelalte 
realizări ale guvernului, nu uită 
să amintească politica de priete
nie cu U.R.S.S. care a dus la re
luarea legăturilor cu Marii Alinți 
șl țările vecine, la reîncadrarea 
Ardealului șl întoarcerea acasă a 
mii de prizonieri.

Dar o problemă pe care o stu
diază mai adânc este aceea a le
găturilor cu naționalitățile conlo
cuitoare.

.Realizările guvernului Oroza 
stau mărturie a concordanței de

pline dintre vorbele șl fzptele sale 
atât în problemele generale ale 
țării, cât șl în politica sa față de 
naționalitățile conlocuitoare* — 
spune secretarul general al Parti
dului nostru tov. Gh:orghlu Dej. 
Așa cum nu putea fi conceput 
fascismul și reacțiunea fără ațâ- 
țare la ură între papoare, fără 
asuprirea naționalităților conlocui
toare, tot așa nu poate fi conce
pută democrația fără trai frățesc 
între popoare, fără libertate șl 
egalitate de drepturi pentru na
ționalitățile conlocuitoare.

Sarcina de a apăra și întări 
tânăra democrație românească îi 
revine în primul rând poporului 
român. Aceasta este condiția fun
damentală de viață liberă și de 
trainica sa desvoltare. Răspunzând 
pentru propria sa cauză șl soartă, 
poporul româu trebue să fie prin
cipalul luptător pentru asigurarea 
libertăților cetățenești, poporul rc- 
mân trebue să fie hotărît apără
tor al egalității de drepturi a na
ționalităților conlocuitoare. In ju
rul poporului român prim șl con
vins luptător pentru menținerea, 
apărarea și întărirea regimului 
democrat, se vor stilnge cu în
credere naționalitățile conlocui
toare, vital interesate șl eie în 
dăinuirea șl consolidarea demo
crației în Statul român.

Având sprijinul plin de abne
gație al muncitorimii puternică 
prin Front Unic Muncitoresc, Ou
vernul Dr. Petru Groza a înre
gistrat succese Importante în 
munca de refacere, mai cu deo
sebire la căile ferate șl la cele- 
lal'e căi de comunicații și în in
dustria cărbunelui.

Tov. Ana Pauker amlnlește a- 
pol de sprijinul dat de organiza
țiile democrate mamei șl copilului, 
crelând creșe, cămine, colonii de 
vară șl maternități.

Tot cu sprijinul organizațiilor 
democratice, au luat ființă 4750 
școli pentru analfabețl, cu 450.000 
de elevi. Dintre aceste școli, 4350 
cu 415 000 elevi sunt la țară.

S'au crelat 2500 de biblioteci 
cu peste 600 000 volume. Numai 
în județul Ilfov și Vlașca s’au or
ganizat 300 de biblioteci la sate.

Iubiți ascultători și ascultătoare. 
Cântărind realizările guvernului 

Dr. Petru Groza după angajamen
tele luate de forțele democrate 
care compun guvernul dela 6 
Martie 1945, putem trage urmă
toarele concluzii:

1. Programul pe baza că ula 
nu venit la guvern partidele de
mocrate cari compun azi Blocul, 
a fust un program cu probleme 
șl soluții car* corespund realității 
tinerel noastre democrații.

2. Acest program pentru popor 
șl susținut de popor, a fost rea
lizat în principalele lui puncte.

3. Mari sarcini de îndeplinit șl 
probleme de rezolvat mal stau In 
fața noastră,

4. Din realizările îndeplinite, 
precum și din lipsurile șl scăde
rile Ivite în munca noastră vom 
putea învăța a lucra mai bine.

5. Celaee forțele unite ale de
mocrației au reușit să înfăptu
iască în scurtul timp al regimului 
democrat din România; ne arată 
că unirea forțelor democrate co
respunde intereselor populare, ne 

arată că Blocul Partidelor D - 
mocrate, continuând politica sa, 
va ș) rezolva, împreună cu po
porul, prcblemele puse șl va în
deplini angajamentele luate de 
platforma-program.

Asigurarea ți conso
lidarea pății

„Problema de căpetenie care 
stă azi în fata popoarelor lum'l 
este asigurarea și consolidarea 
păcii*.

A vrut oare războiul badea 
Ioan gârbovit înainte de vreme 
de necazuri și nevoi ? L-a vrut 
soția lui? L-au vrut Petre Vasile 
sau Vere? Istvao, care lucrează 
alături unul de altul în fabrică 
sau birou ? L-ați vrut voi ? ță
rance, muncitoare, gospodine ? 
Ați vrut și vreți să f<e război, 
voi mam9 șl neveste? Nu, mun
citorii, țăranii, cărturarii, milioa
nele de oameni din România, 
care muncesc pentru a trăi liber 
ei și copiii lor, el n’au vrut și 
nu vor război.

Asta au vrut o prepușli mari
lor stăpâni de trusturi, de bănci 
și m șli, Hitler, Mussollni și 
Antonescu. Ei ne-au lârît In răz
boiul lor mlșelesc.

C1 moliei in războiul criminal 
împotriva Uniunii Sovietice, a 
Angliei și Statelor Unite, a avut 
șl Antonescu la noi.

In procesul lui Antonescu la 
Tribunalul Poporului, I am văzut 
faiă în față pe Antonescu și cei
lalți, cu complîcii lor. S’au pur
tat „cavalerește* principalii făp 
tașl șj complicii lor între ei, nu 
au dezvăluit nici unii, nici alții 
toate fărădelegile și întreaga le
gătură ce a existat între el. Dar 
nici nu au putut de tot ascunde 
odgoanele cu care erau legați 
între ei. Dinu șl Ohcorghe Bră- 
tlauu, ca șl Maniu au trebuit să 
recunoască că ei au dat sprijin 
guvernului Antonescu, pentru a I 
ajuta să ducă războiul lui crimi
nal. I au dat oameni din parti
dele lor, „tehnicieni* care să-l 
ajute să jefuiască cât mai mult 
nu numai teritoriile vremelnic o- 
cupate din Uniunea Sovietică, ci 
și teritoriul românesc ocupat de 
nemți. Au recunoscut că au pus 
la dispoziția guvernului Antones
cu avutul țării, Banca Naționdă 
șl altele, care se aflau In mâlne- 
le brăticnijtllor și manlștilor. Ei 
au trebuit să recunoască că pu 
fost sfetnici de preț lui Antones
cu și deci șl ai nemților în tot 
timpul războiului.

Cum a fost pregătit 
războiul

Războiul, ca și pacea nu sunt 
fenomene întâmplătoare. Unu), ca 
și celălalt, se pregătesc din vreme.

Să judecăm politica dusă de 
guvernele țării dintre cele două 
războaie mondiale și să vedem 
dacă aceasta i iot o politică de 
pace sau una de pregătiri agre
sive.

Au vrut oare aceste guverne o 
linie conducătoare fn politica ex
ternă? Da, o astfel de linie a 
existat. T ato partidele care au 
foit la carma țăill au legat țaia 
noastră ds acea sau acele pi teri 
care în nr met .tul dat erau puteri 
fruntașe a'c po'iticel intl-sovietl- 
ce. Partidul iul Manlu, legionarii, 
Goga, Cuza venit! mal târziu fn 
arena politică a României șl lup
tând să-șl creeze șl să-șl lărgeas

că pozițiile în exploatarea popu
lară, erau legați în mod special 
de Germania lui Hitler.

Capitalurile ministo-ungureștl 
și ale moșierilor din partidul na
țional țărănesa au mers spre o 
colaborare tot mai strânsă cu ca
pitalul german. Ia împletirea ca
pitalurilor națlonal-țărăniste și 
cele germane și ungare, găsim 
în mare măsură explicația cola
borării dintre maniști și legionari, 
a proslăvirii Iul Hitler și Mtisso- 
iinl de către Manlu și Mihalache 
ca și a continuării colabo ăril lor 
cu nemții în tot timpul războiu
lui antonescian.

Nu întâmplător recunoaștem în 
fiarele găunoase despre „Statul 
țărănesc* al lui Mihalache, planul 
mai brutal și mai coicret expri
mat de către Hitler șl „techniflie- 
nli* lui, acela de a face din Ro
mânia o țață agrară înapoiată 
„H nterland* al Germaniei fas
ciste.

Politica ex ernă a României a 
fost o politică împotriva intere
selor poporului român, ea a fost 
o politică care corespunde numai 
intereselor înguste ale unor clici 
lacome și jefuitoare. Ca și Polo
nia Iul Beck, România de sub 
ccnducerea brătienlștilor si ma
nlștilor, a legionarilor și a iui 
Antonescu s’a oferit oricui ca 
berb:c de lovire împotriva Uni
unii Sovietice. România nu a avut 
nici înăuntru, nici In afară o po
litică de apărare a intenselor na
ționale, o politică de demnitate și 
de neatârnare naț onală.

Partidele reacționare au pregătit 
astfel războiul căruia Antonescu 
cu care au colaborat, i-a dat 
drumul.

Politica externi 
a Partidului Comunist

Partidul nostru în tot timpul 
existenței sale, a chemrt la luptă 
și a organizat lupta împotriva 
politicii reacționare Interne șl ex
terne.

El a mobilizat la luptă împot
riva fascismului, împotriva lui 
Hitler și a războiului lui, pen
tru pace.

Pentru această politică a sa, 
Part dai Comunist a fost scos a- 
faiă din lege, iar militanții Iul au 
fost ținuți ani și ani de zile în 
în.hlsorl, unii din ei fiind uciși.

Partidul nostru a fost prigonit 
și scos afară din lege de regimu
rile de dictatură carliită și anto- 
nesclan-legionar. Nu este oare și 
aceasta în.ă o dovadă a pregăti
rilor de războiul criminal împo- 
riva poporului român șl a celor
lalte popoare iubitoare de pace? 
o dovadă a continuității acestei 
politici criminale antinaționale?

Poporul român trezit după ma
rile suferințe și nenorociri îndu
rate vede tot mai limpede că în
tre interesele populare și intere
sele rcacțtunil nu poate fi nici un 
punct de contact. El vede tot 
ma* limpede că interesele popu- 
lire nu se pot apăra decât lovind 
fără cruțare Ia cei ce vor să-și 
satisfacă interesele tn dauna țării 
șl a poporului.

in alegerile care vin, cetățenii 
țării, bărbați și femei, vor hotărî 
orln votul lor ca țara să a’be re- 
g mul și guvernul care luptă și 
realizează politica de pace șl de 
întărire a păcii.

Noi cu tcții trebue să li ptâm 
pentru a îod , firta din viața pub
lică pe cei care duc politica de 
vrăjmășie Insinuări șl minciuni 
împotriva țârilor vecine, pe cei 
care își leagă toate speranțele de 
visul înfiripat în ceața creerului 
lor, de visul posibilității unul răz
boi Intre marii allațl.
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IN MEMORIA]
EROILOR dela LUPENI

Un gând de pioasă recuno
ștință îndreptăm spre voi, cei 
■cari prin sacrificiul vieții voa
stre v’ați jertfit pentru ca noi 
cei cari aml rămas să putem pre
tinde cu glas tare și fără frică, 
pâine, dreptate și omenie.

Gândul nostru se întoarce îna
poi cu 17a ni la acele zile senine 
de August 1929, când în arșița 
soarelui în curtea Uăine'iElectrice 
nu se mâi auzea zgomot de ma
șini, turbinele tăceau, focul nu 
mai ardea în cuptoare și din 
coșuri nu (mai eșiea fum'.

Auzim și astăzi murmurul u- 
nui pârâu ce trecea atunci și 
trece și azi pe lângă "Uzină, în 
al cărui canal v’ați căutat sal- 
rea dela măcel și v’ați găsit 
moartea.
, Casa de mașini, cuptoarele 
Uzinej Electrice și coșul înalt 
de cărămidă stau și astăzi stra
jă ca și atunci și sunt martori 
Ia drama ce s’a desfășurat în 
zori zilei dd 6 August 1929, ora 
Ș,3o.
. După 24 ore de grevă, au ră
mas în curtea Uzinei din mii 
<le muncitori cari cereau pâine, 
numai morții, călăi și cioclii.

Voi a-ți căzut uciși de gloanțe 
spintecați de baionete loviți în 
țeastă de patul armelor.

Frumoasa dimineață d'e 6 Au
gust 1929, a fost împroșcată de

Demonstrații sportive la Deva X 
cu ocazia Congresului Național al Tineretului 

Democrat din România
Tineretul din Deva cu spriji

nul O S. P.-ului organizează 
Duminică 11 August 1946, mari 
demonstrații sportive - cu oca
zia Congresului general al Ti
neretului Democrat din România 
ce se va ține la Brașov pentru 
formarea Federației Naționale a 
Tineretului Democrat — cu ur
mătorul program:

'Dimineața:
Crossul Tineretului,
Curse 'de ciclism,

După masă:
M'atch de foot-ball intre repre

Tlne-etul muncitoresc dela fabrica 
„Vlscosa" pentru înființarea Federației țfațio 

nale a Tineretului Democrat
fabrica 
a avut 
a. c, un
300 de

„Vlscoza* din Lu- 
loc In ziua de 24 
meeting, la care 

tineri fi tinere și- 
dorința pentru în-

La 
peni 
Iulie 
peste 
au manifestat 
ființarea Federației Naționale a 
Tineretului Democrat din Ro
mânia.

Ședința a fost prezidată de tov. 
Soldan Nicolae, care în cuvântul 
de deschidere a evidențiat im
portanța acestei Federații.

Tov. Popa Petru secretarul 
org. județene Insistă asupra uni
tății desăvârșite ce trebuie să 
lege pe toți tinerii din cadrul 
Federației, pentru ca în felul a- 
cesta țelul pe care Federația fi 
l-a propus să poată fi realizat.

sângele vostru celor care a-ți 
căzut în luptă pentru pâine.

Prin moartea voastră a-ți să
pat hotar de netrecut, a-ți croit 
un drum nou, ne-ați arătat că
rarea luminoasă care duce la 
mântuire ,’,Unire Muncitori U- 
4iire și lumea va scăpa de ei”.

Eroii căzuți în luptă cu reac- 
Jiunea liberală a Societății Pe
troșani, si jîmpușfcați de (prefectul 
Rozvani reprezentantul guvernu
lui Națjonal-Țărănist a lui M'a- 
niu sunt:

Gaboș Martin, Oolcer Vasile, 
Qurcso Qavrilă, Clivalek Petru, 
Groza loan, F <11 op Mihai Pataki 
Francisc, Tătar Ștefan, Vitos' 
Gavrilă, Hegediis Ștefan, Fruja 
Petru, Gaal Irimie, Kolcsar Ște
fan, Szigeti Dominic, Sandor 
Anton, Danciu Vasile, Vulpe 
loan, Groza Loghin, Negrean 
Lucian, Toma M’axim, Duca Si- 
gismund, Moișă Aron, Pius A- 
ron.

Două zeci au murit la Uzina 
Electrică împușcați și loviți de 
baionete doi au. murit la spital a 
doua zi, unul a (murit la Cluj'un
de a fost transportat în stare 
gravă de familia sa.

Glorie veșnică vouă eroi ai lu
ptelor muncitorești, contra tira
niei reacționare. ,

Comisia Culturală 
a Sindicatelor din Lupenl

zentativa Tineretului Ain Valea- 
Jiuluj și reprezentativa Tinere
tului din Deva M".(ch de Voley 
Ball

Seara:
Matchuri de box între boxeu- 

ri din Deva și Valea-Jiului.

Concurenții pentru cross și 
cursele de ciclism se pot în
scrie zilnic începând cfin ziua 
de 5 August și până la 10 Aug 
intre orele 18 — 20 la secre
tariatul O. S. P,-ului palatul ad
ministrativ, Etajul3.

A mai luat cuvântul tov. Mă- 
tăseranu care a făcut un Istoric al 
evenimentelor politice de după 
23 August 1944, scoțând în re
lief aportul pe care tineretul l-a 
adus în acest timp precum fi ro
lul important pe care tineretul 11 
are îa lupta de reconstrucție șl 
democratizare a țării.

La cererea Uzinelor Me
talurgice din Cuglr, Mini 
sterul finanțelor a Interve
nit la Banca Națională a 
României pentru acordarea 
unui credit de rulment In 
valoare de 6 miliarde lei.

Rectificare
In numărul trecut al ziarului 

nostru, la Textul Proectului 
Tratatului de Pace cu România, 
s’au strecurat două regretabile 
erori.

Astfel, la partea IlI-a, Clauze 
militare, în loc de fraza :

„Surplusurile trebue să fîe 
predate în curs de un an guver
nelor Uniunii Sovietice, State
lor Unite și Marei britanii” se 
va ceti „Surplusurile de prove
niență aliată sau germană ale 
materialelor de război și ale ce
lor teclmice militare vor trebui 
să fie predate în termenn de un 
an guvernelor U. R. S. S., Sta
telor Unite și Regatului Unit”, 
jar la partea IV-a, Clauze econo
mice în Ioc de: „România se o- 
bligă să (restabilească; toate [drep
turile și interesele'legale ale N~- 
țiunilor Unite și cetățenilor lor 
Jn România, așa cum existau Ia 
22 Iunie 1941 și să restitue în
tregul patrimoniu al Națiunilor 
Unite înstareta<în care el se] gă
sea în preziua războiului” se va 
ceti:

„România se obligă să resta
bilească toate drepturile legale 
și interesele Națiunilor Unite și 
ale cetățenilor lor, M România 
în situația în care ele se aflau la 
22 Iunie 1941. România va îna
poia toate proprietățile din Ro
mânia ale Națiunilor Unite și 
ale cetățenilor lor în starea în 
care ele se găsesc în momentul 
de față”.

Dela Apărarea Patriotică

Deschiderea unui solar tru copiii
minerilor din Petroșeni

Apărarea Patriotică din 
Petroșeni, a deschis urt solar, 
unde se pot bucura de lu
mină, baie, aer curat și o 
masă zilnic, cca. 80 — 100 
copii de mineri.

Sub supravegherea educa
toarelor șl a mamelor care

Serbare câmpenească pentru

In seara zilei de 21 Iulie 
a. c. Apărarea Patriotică din 
Lupen», a organizat o reușită 
serbare câmpenească, pe te
renul clubului sportiv „Mi
nierul", cu scopul de a-și 
mări fondurile necesare tri-

vară a copiilor orfani și a deportaților

Distribuirea petrolului dăruit de guvern 
invalizilor și orfanilor din județul Hunedoara

Din petrolul dăruit guvernului 
de către muncitorii din Industria
Petroliferă s’a distribuit prin In
termediul Apărării Patriotice și 
In județul Hunedoara, Invalizilor 
și văduvelor de războiu, cantitatea 
de 15.013 litri, repartizată pe 
plase astfel:

Plasa Deva 2195 litri la 439 
I. O. V. R, Plasa Brad 2500 litri la 
500 I. O. V. R., Plasa Hunedoara 
2500 litri la 500 I. O. V. R., Piasa 
Dobra 1500 litri la 300 I.O.V.R, 
Plasa lila 2000 litri la 400 I. O' 
V. R., Bala de Criș 2000 litri la 
400 I. O. V. R., Piasa Orăștle

51 ani dala moartea lui 
FRIEDRICH ENGELS

unul din întemeietorii
Urmare din pag. 1. —

cile de reacționari, lua apărarea 
muncitorimii, a ț^ranimif, a na
ționalităților asuprite, participa 
la congrese și lupte revoluțio
nare — ca în 1848 — sau con
ducea alături de Marx, „Liga 
Comuniștilor”.

Lupta pentru o mai bună o- 
rânduire socială.și pentru prăbu
șirea marilor erori teoretice re
acționare care amenințau să țnă- 
bușe adevărul și progresul o- 
menirîi. Pentru Engels, adevărul 
însemna nu numai d teorie mai 
justă decât altele, ci însemna 
teoria de care sunt legate soarta 
și progresul omenirii.

In „Scrisorile din Wupper- 
tal” (1839), în „Schelling și Re
velația” (1842) sau mai târziu 
în „Anti-Dh|iiring” în care bi« 
ciuja cu atâta tărie pe 'falșii fi

lozofi ai timpului — Schelling 
și Eugen Dhiiring, — în stu
diile sale asupra vieții poporu
lui '(1839 — 1845), în studiile 
critice asupra economiei politice; 
a procesului desvoltării mai
muți; în om; a originii fami- 
milîei a proprietății private șî 
a statului, etc. Engels avea a- 
ceiași combativitate revoluționa
ră, aceiași căldură ș’i voiciune de 
luptător.

Colindând mereu uzinele, car-

se Îngrijesc să dea viitorilor 
mineri o educație conștientă 
de menirea lor, copiii pri
mesc o educație bazată pe 
principii democratice. Sănă
tatea copiilor este asigurați 
printr’o bună asistență rflr 
dicală.

ajutorarea coloniilor de

miterii copiilor orfani șl a 
foștilor deportați In coloniile 
de vară precum șl a vred
nicilor mineri In casele de 
odihnă, ca modestă recom
pensă pentru eforturile lor în 
munca de refacere a țării.

2318 litri la 483 I.O.V.R. Total 
15 013 litri la 3002 I. O. V. R.

200 miliarde pentru aprovizionarea 
salar iaților publici și C.F.R.

După majorarea plafo
nului de credite p ntru eco- 
nomate, anunțată mal eri, 
ministerul de finanțe a ap 
robit următoarelor scopuri 
alte 200 miliarde lei.

Un tmp umut de 110 mi
liarde lei, Căilor ferate, pen
tru aprovizionarea persona

socialismului științific
tierele și locuințele muncitorești, 
isbfndu-se de crudele realități 
economice și sociale 'de atunci, 
Engels s’a aplecat cu atenție și 
dragoste asupra oamenilor și 
mașinilor 'din câmpul muncii, a- 
ducând dela început aportul său 
însemnat în formarea concepției 
materialismului ‘istoric.

înzestrat cu o rară modestie, 
Engels s’a pus .totdeauna pe șine 
în umbră Pe Marx — cu care! 
se întâlnise în 1844 la Paris și 
cu care a colaborat până la 
moartea lui Marx, — îl socotea 
geniu, pe sine numai un scriitor; 
de talent.

„In activitatea noastră'comună 
eu am fost vioara a doua”, — 
spunea vorbind despre colabo
rarea cu marele său prieten 
Marx. Aceasta era însă numai 
rara și marea modestie de care 
era stăpânit.

Adevărul este că aportul săli 
atât la compunerea „Manifestu
lui Comunist”, cât'și la editarea 
la Kbln a 'ziarului „Neue Rheini- 
sche Zeitung”, Noua Gazetă Re
nană), pe care Lenin îl socotea 
„cel mai bun și neîntrecut or
gan, al celor ce|muncesc”, a fost 
neprecupețit.

In strângerea materialului del 
studiu și la redactarea „Capită- 
lului”, Engels a ajutat nespus 
de mult pe1'Marx. Aceasta reese 
dintr’o scrisoare pe care i-o 
scrie după terminarea primei co
recturi a „Capitalului”: „Infine, 
acest volum| a fost terminat Nu
mai ție îți datorez faptul că a- 
cest lucru a fost posibil. Fără 
abnegația ta față de mine, eu 
niciodată n’aș fi fost în ștarc să 
îndeplinesc toată această uriași 
muncă pentru trei volume. Te) 
îmbrățișez cu multă recunoștin
ță”.

După moartea lui Marx, E!n- 
gels a prelucrat și editat și voi. 
12 și 3 din „Capitalul”, a con
dus mișcarea muncitorească, a 
creiaf și condus Internațioinala ă 

p -a și a dus o luptă nemiloasă 
cu toți dușmanii marxismului.

Au trecut atâția ani, dar >En- 
gels rămâne mereu actual, pen- 
trucă el, împreună cu Marx, a 
creat teoria materialismului dia
lectic și a materialismului isto
ric, acea teorie care dă cheia de 
deslegare a tuturor problemelor 
și care s’a verificat do-alungul 
'anilor a fi singura valabilă.

lului ca îmbrăcăminte șl 
încălțăminte.

Cred tul va fi acordat de 
Banca Națională prin C. 
A. F. A.

Deasemenea un împiumut 
de 90 miliarde pentru celel
alte economate de silatiațl 
publici.
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Lucrările Conferinței de Pace
Discursul Iul V. Molotov

Comentariul postului de radio Moscova 
despre tratatul de pare cu România

PARIS— Imediat după des hl- 
derea fedloțel de Miercuri a con
ferinței de pace d. Qeoigee Bl- 
dau't, președintele el temporar, a 
dat cuvântul d. V. Molotov, șeful 
delegației sovietice, care a fost 
■alutat prin aplauze unanime de 
întreaga adunare.

.Scopul conferinței declară 
V. Molotov, tiebue să fie depu
nerea tuturor silințelor pentru 
evitarea unei reîntoarceri a fas
cismului, precum și lupta pentru 
democrația tuturor popoarelor.

Ministrul de afaceri străine so
vietic continuă apoi declarând că 
țările care au luat parte la 
agresiune trebuesă ia paite la res
ponsabilitatea crimelor comise de 
către conducătorii lor.

A se lăsa aceste crime nepe
depsite ar însemna să se încura
jeze agresiunea, lucru ce nu ar 
avea n.mic comun cu Interesele 
unei păci durabile și juste.

Această considerație fixează po
ziția guvernului Uniunii Sovietelor.

Poziția sovietică față de 
țările foste satelite

Pe de altă parte, In urma tran
sformării democratice pe care au 
suferit-o fostele satelite ale Ger
maniei, ce se găsesc angajate pe 
o nouă cale: ele au trecut in ta
băra luptei tmpotriva agresorului.

Uniunea Sovietelor, considerând 
că aceste state trebue să compen
seze In oare care limite răul fă
cut altora, este hotărltă să se o- 
pună la orice imixtiune In viața 
lor economică și la orice presi
une ce ar fi incompatibilă cu su
veranitatea lor de stat șl cu dem
nitatea lor națională.

Aceste conslderatiuni au Inșpl- 
rat pozl(ia Uniunii Sovietice fată 
de proectele de tratate de pace 
ce au fost publicate.

Nu este o simplă întâmplare, 
a continuat Molotov, dacă toate 
statele foste satelite ale Germa
niei au fost state de tipul fascist 
sau semifasclst.

Cel de al doilea război mon
dial a fost aprins de fascism șl 
el a foit terminat In momentul 
când fascismul a fost înfrânt.

Fascismul șl agreslunsa sunt 
două noțiuni legate In mod indi
solubil.

In felul acesta, In toate trata
tele de pace va fi necesar să se 
prevină renașterea fascFmuluf și 
să se favorizeze tot cer ace ar 
putea contribui la punerea unor 
baza democratice ale acestor state.

Aici se găsește diferența esen
țială dintre tratatele pe care le 
pregătim șl cele care au fost în
cheiate după primul război mon
dial: Tratatele carefvor pune capăt 
celuljde al doilea război mondial 
trebue să fie Inspirat'! " din 
necesitatea de a dirtrigc ultime
le resturi ale fascismului șl de a 
da popoarelor posibilitatea de a- 
șl construi instltutlunl democra
tice.

Deas?meni, ele vor trebui să 
se ocupe șl de problema fascis
mului In Spania.

„Nu este departe timpul când 
statele democratice vor trebui să 
ajute poporul spaniol In a se de
barasa de regimul lui Franco.“ 
(Noui aplauze subliniază acest pa
sagiu din discursul Iul V. Molotov

Consiliul celor patru miniștri de 
afaceri străine a fost înființat pen
tru a se ajuuge la Pace nu prin 
impunerea voinței unora altora, 
ci prin înțelegerea dintre toți.

Delegații prezenți aici sunt toți 
egali In drepturi și flecare va a-

Discursul rostit de Ministrul de externe 
Jugoslav Kardeli

PARIS. — In ședința de Joi 
a conferinței dela Paris dl. Kar
deli, ministrul de externe ju- 
goslav, luând cuvântul a spus 
printre altele:

„Conferința trebue să, distru
gă până Ia rădăcină toate ră
mășițele fascismului și toate ten
dințele de hegemonie. Confe
rința trebue deasemenea 6ă tin
dă ca popoarele libere să fie în 
mod real libere de orice presiu
ne economică sau politică din a- 
fară”.

Dl. Kardeli a spus în conti
nuare: Ar fi o gndșală' ide a pre- 
de că agresorii de eri ar putea 
fi câștigat pentru o colaborare

Delegația australiană încearcă să producă 
neințelegeri între marile puteri

MOSCOVA. — Ziarul „Izve- 
sfia” scrie că o parte din de
legațiile țărilor mici, la conferința 
păcii, caută în mod hotărît ca 
să obțină mijloace pentru a 'di
struge rezultatele obținute de 
miniștrii afacerilor streine care 
și-au pus toate,Strădaniile în ve
derea încheerii unei păci ono
rabile.

Astfel, delegația australiană 
încearcă să producă neînțelegeri 
între Marile Puteri.

Statele mari ca și cele mici — 
închee ziarul — unite în inte
resele lor, Ircbue 6ă dea ajuto-

Cine va prezida Conferința Păcii?
PAR1S. Vineri d'm. s’a dezbă

tut In comtslunea de procedură 
alegerea președintelui conferinței 
păcii. Delegatul-,Nouei Zelanda a 
cerut ca președinte permanent al 
conferinței »ă fie ales delegatul 
francez, arătând că în felul aces
ta va fi asigurată o anumită u- 
nltate a lucrărilor șl interpelărilor.

Delegatul sovietic Vâșlnskl a 
adus omagii președintelui provi
zoriu francrz, d. Bidauit șl a sus
ținut că cea mai bună metodă 
de lucru este totuși președinția 
cu schimbul.

Vâșlmkl a sprijinit proectul 
celor patru miniștri) de externe 
pentru o președinție exercitată 
trei zile pe rând de către dele
gații Statelor Unite, Uilunil So
vietice, Marei Britanii, Franței șl 

vea posibilitatea să-și spună pă
rerea șl fiecare țară va fi ascul 
tată cu atențiunea ce li este da
torită.

Vom asculta dessemeni și pă
rerea fostelor satelite ale Ger
maniei și Uniunea Sovietică nu 
se îndoiește că se va da acestei 
păreri întreaga atențiune dorită.

Toate acestea permit să se 
spere în sucesul final al interese
lor tuturor țărilor pașnice.* 

lăsându-i teritoriile neocupate”.

„Trebuesc aduse omagii ope
rei îndeplinită de miniștrii de 
externe ai Marei Britanii, State
lor Unite, Uniunii Sovietice și 
Franței în prepararea proectelor 
tratatelor de pace care au fost 
prezentate. Acestea sunt juste și 
pot servi ca bază pentru pace. 
Sunt însă și concluziuni contrare 
justiției. Nu au fost luate în 
considerație toate drepturile le
gitime ale popoarelor aliate”.

„Jugoslavia nu poate conside
ra că justă o soluție privind po
porul său, luată fără ca el să 
fie de acord”.

rul pentru încheerea unei păci 
cimcntabilă.

*

PARIS. — Comitetul de pro
cedură al conferinței a desbătut 
Joi amendamentul prin care per
mitea conferinței jsăjfie sesizat de 
chestiuni nemenționate în tra
tate.

Delegatul sovietic Molotov a 
propus un compromis care a 
fost adoptat și care prevede că 
poate fi înscris pe ordinea de 
zi cererea fiecărei delegații cu 
privire la tratate.

Chinei. Proectul președinției prin 
rotație a fost susținut și de de
legatul englez.

Neajongându-se la o soluție 
finală, ședinți a fost sifoendaiă.

. PARIS. — Dl. Trigwc Lie’, 
secretarul general al (). N. U. 
și-a exprimat convingerea!1 că lu
crările conferinței de pace se 
vor termina până la data de 23 
Sept. a. c., când va avea loc a- 
dtinarea generală a Națiunilor 
Unite In cazul când diferite ob
stacole vor întârzia încheerea lu
crărilor conferinței de pace, vii
toarea adunare generală a Na
țiunilor 1 Jiiite ar putea Să aibă 
loc în cel mai bun caz în' Ianua
rie sau Februarie 1947.

Urmare din pag. l-a

pace, s’a ținut Iseamă de toate a- 
ceste fapte. Nictuna dintre clau
zele asupra cărora s’a căzut de 
acord nu știrbesc interesele Ro
mâniei' sau detmtnitatea națională 
a poporului român

In continuare, comentatorul ci
tează tratatul rușinos impus de 
nemți României în 1918 la Bu
ftea.

Proectul tratatului cu România 
spune mai departe, postul de 
radioM oscova: contribue la ul
terioara desvoltare democratică 
a statului român. In tratat sunt 
consfințite cuceririle democratice 
ale poporului român, și curățirea 
României de urmele fascismului. 
România capătă posibilitatea de 
a adera la familia Națiunilor U- 
nife și dd a ocupa 'locul ce H sie 
cuvine în sistemul raporturilor 
internaționale.

Arătând rolul important pe ca
re l-a jucat Uniunea Sovietică în 
procesul de trecere a României 
pe picior de pace, postul de ra
dio Moscova a spus: „In rapor
turile ei față de România 'U. S. 
s’a călăuzit în primul rând de 
interesele întăririi României ca 
stat dornic de1 pace. Uniunea (So
vietică a fost prima putere care 
a recunoscut noul guvern al Ro

ȘTIRI EXTERNE
SOFIA. — Gheorghe Dimit- 

roff, președintele comitetului 
central al partidului Comunist 
bulgar a declarat că lă Confe
rința de Pace Bulgaria merita să 
fie tratată ca țară cobeligerantă 
împotriva Germaniei naziste iar 
nu ca sățelit al Germaniei nazi
ste.

Dimjtroff a arătat că cererile 
Greciei privitoare la X ’ reparații 
trebue să fie categoric respin
se. D-sa a mai adăugat: „Drep
turile legitime ale nouei Bulgarii 
democrate dea |c|bțijiJe| o fcșăre la 
Marea iEgce, trebue Să fie recu
noscute”.

*
LONDRA. — Comitetul exe

cutiv al Partidului Comunist 
britanic a publicat un comunicat 
în care își exprimă oroarea față 
de noul val de teroare care s’a 
abătut asupra sindicatelor din 
Grecia.

Comunicatul continuă: „Ar fi 
imposibil să se pună în aplica- 
fre o politică atât de înspaimân 
tătoarc de represiune dacă nu 
s’ar bucura de sprijinul guver
nului laburist Primul ministru 
grec Tsaldaris crede că arc Spri
jinul tl-lui Bcvin”.

+■

MOSCOVA. Generalul Vla- 
sov care în anul 1942 a alcă
tuit „Misiunea Rusă” pentru a 

mâniei.
Deasemenea Uniunea Sovie

tică a fost primul stat care s’* 
dovedit înțelegător față de si
tuația grea din România. Acea
sta și-a găsit exprimarea în. 
acordurile economice încheiate 
la MOSCOVA în trecut iar apo$, 
la cererea guvernului român, în 
hotărîrea guvernului sovietid cfîrl 
Aprilie a. c. de a eșalona plățile 
în contul reparațiilor pe termen 
țde 8 ani.

Dorința Uniunii Sovietice de 
a ajuta la redresarea economică 
a României s’a manifestat și în 
cursul discuțiilor care au avut 
loc în Consiliul miniștrilor de e- 
xterne, cu privire la România.

După ce citează propunerile 
delegației sovietice la conferin
ța miniștrilor de externe, cu pri
vire la chestiunile astipra cărora 
nu s’a ajuns1 la un acord, postul 
de radio închee:

In proectul tratatului de pace 
se poate vedea recunoașterea 
profundă a transformărilor po
litice intervenite în viața popo
rului român și falimentul teo
riilor reacțiunii române care în
cearcă să împiedice îndeplinirrea 
convenției de armistițiu și prin 
aceasta să împingă România 
spre o criză politică externă.

lupta alături de germani a fost 
găsit vinovat de Tribunal și 
condamnat la moarte prin spân
zurătoare. Sentința a fost execu
tată.

*

(Moscova. — ’jjoii a sosit ia 
Moscova delegația guvernamen
tală norvegiană care va face 
parte din comisiunea mixtă so- 
vieto-norvegjană pentru demar
carea granițelor dintre Uniunea 
Sovietică și Norvegia.

♦

[MOSCOVA. — Președintele 
Prezidiuinului Sovictuljui Su
prem al Uniunii Sovietice, N. 
Svernic, a primit Joi delegația 
comitetului executiv a partidului 
laburist britanic, în frunte cu 
Harold Laski.

*

LONDRA. — S’a anunțat în 
Camera Comunelor că în cursul 
acestei luni o misiune compu
să din opt membrii ai parla
mentului britanic va vizita Gre
cia.

*

ATENA. — Cei patru ron_ 
ducători sindicaliști arestați 
au fost condamnați la câte 
patru luni închisoare penfrucă 
au refuzat să predea localul 
confederatei muncii.

Imprimeria județului Hunedoara Deva 658—1946.


