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„Trebuie neapărat luat în 
seamă faptul că România 
a intrat în războiu contra 
Germaniei. Este imposibil să 
se pretindă României p’ata 
complectă a reparațiilor" — 
a declaratîn numele Uniunii 
Sovietice A. I. Vîsinsk*.

La marele meetlng popular organizat de P. C. R. la Orăștle i

CETĂȚENII ADUNAT* 
au manifestat îndelung pentru Partidul Comunist Român

Duminecă 11 August a. c. a 
avut loc la Orăștle adunarea pu
blică a organizației de plasă a 
P.C.R. la care a participat un 
mare număr de cetățeni din toate

Aspecte
Ca toată călda-a cart copleșiși/, încă de pe la orele 9 di

mineața sute de țărani sosesc tn camioane șl pe jos tn haine de 
sârbă oare cu steaguri șl mutica tn fructe.

Vin șl muncitorii din fabrici tn hainele lor modeste dar pe 
fețele lor st poate vedea hotărtrea de a duce până la capăt lupta 
începută pentra jăur rea unei vieți demni poporalul tntreg.

Trecând spre p’ață unde se ține adunarea tl se opresc tn 
țața Partidului unde exclamă ca enlutlasm lozincile „Trăiască 
Partidul Comunht Român* partidul celor mulțl șl netndrep âțlțl 
până mat erl, partid In cire el Ișl pun toctă Incredereo, știind că, 
conduși de acest partid ei vor putea vedea torit unei lumi mai 
bune tn care să domnească pacea, tibertatea șl banăstarea

(Mul|lmea adunată a subliniat 
cj strigăte de lozinci cuvântarea 
tov. prof. Dumitru),

Poporul român ca și naționa
litățile conlocuitoare nu cer 
decât libertatea de a munci 
și posibilitatea de a tril a 

âpus tov. Butar-u.
In aplauzele mulțimii la apoi 

cuvântul tov. Butarlu Virgil num-

începe adunarea
La ora 11 sosesc în piață re

prezentanții P. C. R In frunte cu 
tov. Butarlu Vlrgll membru In 
Blrouț Regionalei . Valea J ului a 
P. C. R. care Iau loc la tribună.

Se eântă „Internaționala* după 
care la cuvântul tov. Bodea Mlr- 
cea secretarul org. Orăștle a P. 
C. R. arătând problemele cari vor 
fi deabiflitc la această adunare.

Cuvântarea
tov. prof. Dumitru

Tiv. prof, Dumitru vo.bsște a- 
poi dcSpre „poJția Partidului 
Comunist Român f iță de ictc- 
lectuah*

„tfl lupta politică care ce du
ce azi — spune t6v. prof. Du
mitru — 3tiu față în față două 
lumi: pe deoparte democrația re
prezentată p.ln partidele unite 
în Blocul PjrtldJor D mocrate 
șt de cealaltă parte reacțiunca 
grupată în Jurul lui M^nlu sl 
B ătlanu*’.

„Locul intelectualilor este ală
turi de d mocrațte alături de 
muncitorul cu halue pătate de 
ulei și alături de țărănime*.

In continuare tov. prof. Dumlt 
ru apune,

„Part’dul Comunist Român nu
miră pâră în p.ezent nviîțl inte
lectuali și savanți. Aceasta pen- 
tnrcă ei văd în P. C, R chezășia 
întărlr I în țara nojslră a regi
mului democratic nstaurat la 6 
Martie 1945*.

In încheiere tov. prof. Dumitru 
cheamă pe toți intelectualii care 
pâră acum au stat la o parte de 
lupta poporului să ie Inrofrze în 
această lupă merită s* asigure 
poporului î treg un trai mai bun 
șl mal fericit.

județului veniți sA asculte 
Partidului Comunist Ro-

părții? 
poziția 
mân față de problemele curente 
ș! în special „ooz’țla P.C R. față 
de alegerile parlamentare*.
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PUNEREA IN FUNCȚIUNE A UNUI NOU FURNAL 
înalt la „uzinele de fier

ALE STATULUI" D!N HUNEDOARA 
de P S. preotul Suclu Vlorel, la 
cuvântul Jl prefect. Dr. Aimățan 
Augustln, care voibind în numele 
guvernului a spus printre altei--: 
Guvernul țării, cure sprijină din 
toate puterile trecerea industriei 
de războiu la cea do pace, astăzi 
cu concursul dst de U R. S. S. 
care a furnizai U. F. H. coksul 
necesar, furnalul Nr. 3 ai Uzine
lor este pus în funcțiune. Guver
nul poporului, ales de popor, com
pus drn muncitori, țărani șl In
telectuali, va da ș* pe viitor spri
jinul său, — așa cum l-a dat șl 
până acum — în această luptă.

Dl. Irg. Curcubătă, ș ful sec
ției Furnal, după ce face istoricul 
furnalului arată că prin punerea 
Iul in funcțiune, producția de 
fontă brută se va mări drli 1200 
tone la 3600 tone lunar, Aceantă 
operă reprezintă prima etapă din 
progrvmnl U. F. ÎL, arătând, că 
în viitor prl < punerea tn func
țiune a restului de 3 furnale și 
prin instahrea crkiăilllor la Hu
nedoara, U. F. H. va primi corn-

O nouă înfăptuire In cadrul platforme»-program a B. P. O,

Dumineci, II August a, c. în 
cadrul unei mari adunări la care 
au luat parte muncitorii, funcțio
narii șl techalcienil Uzinelor șl 
populația din localitate șl fmpre- 
jurtm', reprezentanții C. G M șl 
a itnritâțl'e (ocale șl județene, s’a 
slrbAt rit la Hunedoara un evc- 
r>im nt de o Importanță primor
dială pentru economia naționali*, 
— punerea in funcțiune a furna
lului înalt Nr. 3 deli „Uzinele de 
Fler ale Stitulul” du Hunedoara.

Preconizată dc tov. Oh. Ghe- 
ojghiu-D.j în raport I politic al 
C. C al P. C, R. ținut .a Con
ferința Națională a Partidului Co
munist Rumân șl în Phtforma- 
Program a Blocului Partidelor 
Democratice, punerea în funcțiune 
a celui dc al doilea furn 1 al 
Uzinelor U. F. H. va acoperi în- 
tr’o mare mătură un gol al In
dustriei noastre metalurgice, dând 
în acelaș timp un puternic Impuls 
între gri noastre producții Ir du- 
strlale.

După slujba relîg’c- să oficiată 

bru în Biroul Regionalei Valea 
Jiului a P. C. R. care a spu» 
printre altele:

„Aduc salutul Comitetului Re
gional Valea Jiului a P. C. R. a- 
cestei mărețe adunări populare*, 
la care cetățenii înn’un glas răs
pund cu lozinca de „Trăiască P.
C. R.“, „Trăiască C C. al P C. 
R.* șl „Trăiască tov. Oh. Ghe- 
orghlu-Dij*.

După cs face o analiză amă
nunțită a mc meatului politic ex
tern și intern care este caracteri
zat p in străduința popoarelor 
dornice de libertate de a așeza 
în lume o pace trainică șl drea
ptă, tov. Butarlu — scoate în 
evidență încercările reacțluaii in
ternaționale coalizate de a face 
să eșueze aceajtâ străduința cu 
riscul de a provoca un nou răz
boi sângeros.

„In fruntea acestei clici se 
află la noi în țară I. Mar iu șl
D. Brătlanu, aceste epave pol II- 
ce care fac totul pehtru a com
promite lupta poporului rrmân 
pentru o viață mai demnă*.

Continuare In pag- 3-a

Expozeul d-lui Gh. Tătăreștii 
făcut în fața Conferinței de Pace

PARIS, — La deschiderea șe
dinței plensre de Marți după a- 
m’ază a Conferinței de Pace. d. 
Byrnes, a dat cuvântul d-lui Gh. 
Tătărescu, care, în calitate de 
șef al deleg’ței române la Con-

Dl (iHFOkOHB TAtARESCU 
fetința de Pace, • rostit printre 
altele următoarele:

Semnificația anulării 
dictatului dela Viena
„Primele cuvinte ale delegației 

române vor fi qpvlnte de recu
noștință la adresa celor 21 de 
Națiuni Unite, pentrn posibilita
tea pe care ne-o oferă, de a pre
zenta observațiile guvernului ro
mân cu privire la proectui de 
pace elaborat da miniștrii dî a 
f«C»Tl stră’ne ai Uniunii Repv. 
blicilor Socialiste Sovietice, S țj 

piecta sa independență economi 
că. Mulțumește apoi guvernului 
pentru cck’ul și materialele re
fractare procuiate, care erau atât 
de neceusro.

Ia cuvântul bătrânul furnallst 
tov. Molse Ion, — care făcuse 
parte d n delegații m incitărilor 
dela U. F. H. trimisă la guvern 
pentru obținerea sprijinului ne- 
cerar pornirii furnalului, — spu
nând, câ pâinea ce o vor mânca 
dc acum înainte de pe urma fur
nalului, va fi o pâine mai bună.

Tov. Bosicâ, președintele co
misiei interimare sindicale arată 
că datorită unității muncitorești, 
manevrele reacțlunll, care a cău
tat să împiedice punerea în func
țiune a furnalului ni că provoace 
divergențe între muncitori, au fost 
zldărnlcite.

Tov. Lăs ău, vorbind în numele 
P. S. D. amintește că la 16 Mar
tie 1945, odată cu venirea noul 
direcțiuni a început șl prima < iapă 
a rte8voltărif uzinelor, cu toate 

Continuare In pig. 2-a

telor Unite ale Americei, Rega
tului Unit și Franței,

Proectul de tratat de pace o- 
feră Întregului popor român șl o 
altă sursft de recunoștință, prin 
hotărirea formulată de art, 2, 
care declară nulă ți neavenită 
sentinta dela Viena din 30 Au
gust 1940, în virtutea căreia 
Transilvania de Nord era alipită 
In mod arbitrar la Ungaria, fl 
readuce frontiera rom&no-uogară 
la traseul dale 1 Ianuarie 1938. 
Această hotărtre, care redă Ro
mâniei Trans'lvania de Nord 
smulsă Patriei Române prin vio
lentă și constrâogtre, pene în 
sfârș't capăt pentru vecie opre
siunii îndelungate șf repetate a 
cărei victimă a fost poporul ro
mân.

Pronunțată tn numele justiției 
și In același timp — suntem con
vinși — tn numele eacrificiilor 
fără nună' consimțite de întrea
ga națiune română, această ho- 
tlrire deschide perspective se
rioase unei colaborări fecunde 
între poporul român și poporul 
ungar și promite Să stingă ulti
mele focare dfe agitații, moșteni
re a unul trecut dureros, care a 
împiedicat până astăzi stabilirea 
nnor relații amicale Intre aceste 
două popoare.

România primișto acest act 
reparator cu voința fermă dea si 
îndeplini fără Șovăire rolul său 
de factor al concordiei șl ordi- 
nei între celelalte popoare libe
re și democratice.

Argumente în favoarea 
recunoașterii caliiăț I de 
țață cobeligerantă a Ro 

mâniei.
Guvernul român a examinat 

cu atenție celelalte dispoziții con
ținute în proectul de tratat și a 
făcut observațiile pe care i le 
înșiră clauzele politice militare și 
economice ale proeotulni.

In primul rând, guvernul ro
mân este nevoit să sublinieze, 
spre marele său regret, lipsa u- 
nei mențiuni care să consacre 
calitatea de putere cobeligerantă, 
cate, România crede că arfi just 
să i se recunoască.

Poporul român socotește că e- 
fortul său militar și economicii) 
timpul ultimei faze a războiului 
ce s'a terminat, îl dă dreptul să 
revendice această călită e.

Contribuția României la 
războiul anti-hltlerist
Pe de altă pirte guvernul ro

mân se consideră obligat s8 a-
— Continuare tn pag 4 —

S’a prelungit
viza livretelor militare

Se face cunoscut câ viza 
livretelor s’a prelungit pânâ 
la 20 August 1946 Viza se 
va f*ce la sed'ul Cercurilor 
Teritoriale.

Se atrage atei țlunea cft 
aceasta este ultima amânare.
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In județul Hunedoara

il început campania de colectare 
a cerealelor din noua recoltă

kCu ocazia Congresului dela Brașov
Tinerii din Valea-Jiulul șl-au manifestat într'un mare meetlng 

simpatia pentru Federația Națională a Tineretului
Armata Sovietică a pus la dispoziția județului 

nostru 2 camioane pentru transport
In anul acesta, secetea a bân

tuit din nou multe părți ale țării. 
Pentru a se veni în ajutorul ce
lor lipsiți dela orașe șl site, gu
vernul Dr. Petru Groza a luat 
măsuri ca să se co'ecteze cereale 
din noua recoltă, pentruca hrana 
cea de toate zilele a cetățenilor 
țării să fie asigurată.

In județul nostru, această cam
panie a și început de câteva zile și 
credem ca așa cum țăranul nis
tru a în|elts întotdeauna greută
țile ivite în fata poporului va ști 
să-și facă datoria și de data ace
asta, dând din rezervele lui șl 
celor loviți de soartă.

Cum șl dela cine se face 
colectarea cerealelor.
CoBform dlspozlțlunilor primite 

dela Subsecretariatul Aprovizio
nării, colectarea cerealelor din 
noua recoltă se face prin centrele 
de colectare a Federalei din Deva, 
a cooperativelor sătești însărci
nate cu aceasta șl cu ajutorul 
Asociației Comerclanților de ce- 
rea'e care a luat ființă în ziua de 
13 August a. c.

Se colectează grâu dela proprie
tarii de mașini de treerat, dela 
proprietarii de mori șl direct de

Ce am Importat din Uniunea Sovietică
Situația Încheiată >a data de 3 

August a. c. de către Comisaria
tul Comerțului Exterior privind 
Importul de mărfuri din Uniunea 
Sovietică, arată că începâad dela 
8 Mai 1945 șl până la data de 
mai sus, s’au impoitat din URSS :

6.630 tone fontă de turnătorie, 
20.778 tone fler semifzbricat 340,5 
tone feromangan, 361 tone fero- 
siliciu, 8,7 tone ferovinadlu, 33 t. 
ferocrom, 6,4 I, fero wolfram, 995 
t. cupru, 97,5 t. cositor, 10 t. an
timoniu, 4 t. cobalt, 52 679 t. cocs, 
17.644 t. cărbuni huilă, 260,4 t. 
electrozi grafi», 131,5 t. electrozi 
amorfi, 1591,1 t. asbest, 12,5 t. 
rulmenți, 18 tone pietre polizor, 
11.747 t bumbac, 161 t. clorură 
de potasiu, 17 t. criolltă, 357 t. 
sulf, 20 t. fosfor roșu șl galben, 
927 t. lână, 300 I. păr de că
milă, 292 t. cauciuc, 3 t. vulca- 
clt, 17 tone clei dî cascină, 200 
t. semințe de sfeclă, 4092 garni
turi camere șl anvelope, 1450 a- 
utocamioane, 2 buc. site pentru

Nu se retrag din 
circulafie nici un fel 

de bancnote
Ministerul Finanțelor a dat 

un comunicat, prin care des- 
minte toate svonurlle referi 
toare la retragerea din cir
culație a unor bancnote.

Cetățenii din întreaga țară 
sunt rugați să semnaleze au
torităților pe toți acea cari 
pun In circulație astfel de 
svonurl.

la producători conform dispozi- 
țiunilor date de S, S. al Aprovi
zionării. Ridicarea cerealelor se 
face numai contra valoare.

Armata Roșie a pus la 
dispoziția județului nostru 
2 camioane pentru trans

portul cerealelor
Armata Roșie care a înțeles în

totdeauna greutăți'e poporului ro
mân, punând la dispoziția popu
lației tot celace la fost cu putință, 
înțelege șl d* data aceasta să ne 
dea prețiosul ei sjutor, punând 
Ia dispoziția județului nostru 2 
camioane cu ajitorul cărora or
ganele colectoare să poată aduna 
cerealele cu ușurință înlăturând 
astfel greutățile transportului.

Formarea Asociației 
Come, cianților de cereale 

in județul nostru
In ziua de 13 August a. c., a 

luat ființă Asociația Comercianți- 
lor de Cereale din jud, Hunedoara.

Rostul acestei asociații este de 
a ușura cât mai mult colectarea 
de cereale și care va înlătura ast- 
f:l mii cu ușurință criza de ali
mente din județ.

Industria celulozei, 3458 m. bande 
de transport șl «358 kgr. soluție 
de lipit.

In aceste cifre nu se cuprind 
cerealele împrumutate pentru hra
na populației noastre.

Punerea în funcțiune a unui nou furnal
înalt la U. F. H

(Urmare din pagina l-a)
piedicile puse de reacțlune. Arată 
apoi că reacțiunea, care sub masca 
unul fals naționalism caută aju
toare dela reacțiunea din afara 
granițelor țării noastre, trebue să 
fie sdrobltă în alegerile care vin, 

Luâod cuvântul tov. Ing. Cor- 
paci din partea P. C. R. spune: 
.Una din sarcinile de bază pe 
care P. C. R. le-a pus în Lța 
poporului întreg în domeniul eco
nomic, pentru refacerea și recon
strucția țări), este dezvoltarea In- 
dustiiel grele. Pentru realizarea 
acestui plan este nevoie în pri
mul rând de dragoste pentru țara 
noastră și muncitorime!, de cinste 
și bună credință în conducerea 
uzinelor și mal ales de hotărâre, 
energie și foarte multă muncă. 
Comuniștii dela U. F. H. îșl iau 
aogajimentul că vor fl motorul 
acestei acțiuni*.

T v. Z.harla D. președintele 
Uniunii Sindicatelor Mttalo-Chi- 
ml.r din România arată drumul 
pe care trebue să meargă mun 
citorimea dela U, F. LI. aducând 
totodată laud furnallștllor, care 
prin mărirea p/ lucțiel dau o 
nouă lovitu ă rea țiunli, care a 
căutat încontinu uă saboteze.

Ia încheiere luâad cuvântul tov.

Duminică 11 August a. c. la 
orele 11 a. m. a avut loc la Pe- 
troșeni un mare meeting organizat 
de Tineretul Democrat, în cadrul 
căruia tinerii și-au manifestat sim
patia pentru Federația Națională 
a Tineretului Democrat, cate se 
constltue în cadrul Congresului 
dela Brașov.

încă depe la orele 7 dimineața 
pâlcurile de tineri mineri din Pet- 
roșeni îmb ăcați în haine curate 
de sărbătoare, se îndreptau spre 
locul unde urmau să sosească 
tinerii din cele'alte centre ale ju
dețului.

Rând pe rând sosesc grupurile 
de delegați ale organizațiilor tine
rești din: Lupeni, Petrila, Anlno- 
asi, Vulcan, Iscroni, Llvezeni, 
Lonea, Ghelar. Fiecare grup for
mat din tineri șl tinere este pri
mit de tinerii locali cu urale de 
simpatie și sentimente de adâncă 
solidaritate.

La orele 10 tinerii participanți 
î icolonați cu fanfara muncitorilor 
mineri in frunte într’o ținută im
pecabilă de ordine și atitudine 
au manifestat pe străzile orașului.

Mulțimea depe trotuare se des
coperă, salută și Iși exprimă ad
mirația pentru tinerii treziți la 
o viață nouă.

După manifestație coloana tine
rilor se îndreaptă spre cazinoul 
muncitoresc unde urmează să se 
desfășorre meetingul. In ordine, ti
nerii populează până 11 refuz, sala 
spațioasă a teatrului muncitoresc a 
cazinoului. Cortina se ridică în 
timp ce muzica intonează .Imnul 
Tineretului*, după care tovarășul 
Babuș deleg. Comisiei Locale Sin
dicale, deschide ședința șl dă 
cuvântul tov. M hăllă Cornel care

din Hunedoara
Ing. Paraschivescu, directorul ge
neral al U. F. H.-ului spune: .Eve
nimentul care se serbează astăzi e 
unul din cele mal importante din 
viața industrială de după războlu*.

Arată sprijinul larg dat de gu
vern, dar mal ales cel dat de tov. 
Gh. Gheorghlu-Dej, In planurile de 
lucru ale U. F. H., printre care 
figura și aceasta, pornirea fur
nalului Nr. 3.

Aduce laude muncitorilor, spu- 
nându-l să îmbrățișeze cu dra- 
gos op ra lor, apoi botează fur
nalul u numele de .Gh. Gheor- 
ghiu-Drj*, urând să trăiască mulți 
ani, atât furnalul, cât șl cel al 
cărui nume-1 poartă.

Anunț sportiv
Organizația O. S. P.-uIui din 

Deva, a dat dispoziții în scris tu
turor grupărilor sportive din ju
deț, pentru organizarea localelor 
O. S. P.-nlBl.

Toate grupările sunt rugate ca 
până la data de 18 August a. c„ 
să înainteze lusrărlle de consti
tuire csrute, pe adresa: prof. L«- 
zarovi I Lic. Industrial din Devi.

Grupările c«,r* nu se vor con
forma acestei dlspozlțluni, sunt 
avertizate su suspendarea func
ționărilor în viitor.

aduce salutul U.T.S.-uiuI și arată 
marea Importanță a Congresului 
dela Brașov, unde tineri din toate 
organizațiile își dau mâna în Fe
derația Națională a Tineretului 
Democrat.

Tinerii din sală sacadează: 
UNI-TA-TE — UN1-TA TE.

Luând cuvântul tov. Munteanu 
lostf din partea T. P.-ului Petro- 
șenl, scoate Iu relief marele suc
ces ce se realizează prin consti
tuirea Federației Naționale a Ti
neretului.

Tovarășul Biber aducând salutul 
C. D. E.-lui, constată că suferin
țele tinerilor evrei s’au împletit 
cu ale întregului tineret democrat 
și în consencioță reclamă necesi
tatea unei desăvârșite solidarități 
pentru ca în felul acesta păcatele 
trecutului să nu se mai repete.

D.n partea Frontului Plugarilor 
a adus salutul prietenul Nicolae 
Lupu care în cuvinte simțite a- 
rată viața de zbucium pe care au 
dus-o în trecut tinerii plugari 
și revendicările pe care guvernul 
actual le asigură acestora.

Tânăra Mesaroș Elena vorbind 
în numele tinerelor muncitoare, 
subliniază rolul important pe care 
îl are tineretul, fn opera de ime
diată refacere a țării.

Decretul lege privitor la alegerile 
pentru adunarea deputatilor

Urmare d’n Nr-ul trecut
Dacă adunarea deputaților ; 

constată erori de calcul le va 
rectifica și va atribui mandatele 
candidaților îndreptățiți.

După validare rezultatul ale
gerilor se va publica în Monito
rul Oficial.

Art. 59. — In caz de vacanță 
din orice cauză, supleanții fie
cărei liste ,dacă mai surii eli
gibili în actl moment, sunt che- 
frnați în ordineajn care figurează 
pe listă să înlocuiască pe titu
larii listei respective.

In cazul când nu mâi sunt 
supleanți, pentru completarea 
vacanțelor, s’au când alegerile 
dintr’o circumscripție au fost in
validate în întregime, Corpul c- 
lectoral al drcumscripțiunii res
pective va fi convocat în a'60-a 
zi 'după ziua declarării vacanței.

Dacă vacanța s’’a pro'dus în 
cursul ultimei sesiuni a legis
laturii, ca nu se mai comletea- 
ză.

CAPITOLUL VII 
Sancțiuni 

Art. 69. - Se vor pedepsi cu
închisoare corccțională dela una 
lună până la un an șl amendă 
dela 100.000 până la 500ooo 
lei:

a) , funcționarii publici de ori
ce categoric, care vor neglija 
a îndeplini oricare din îndatori
rile Impune de această lege ,

b) acei care obțin sau încearcă 
să obțină ccrLficatc de. alegători 
sub uii nume falș bau în virtțu- 
tea unor drepturi pc care nu le 
au, precum și acei care vor fî 
ascuns vreo incapacitate de le
gea de față;

c) Mitglstrațli mu oricare func

Au mai vorbit aducând salutul 
organizației respective tov. Far- 
kiș D.'onisie din partea U.P.M.- 
ulul, Mătăsaru din partea regio
nalei T. P,, Bucur din partea re
gionalei U. T. S., Rusu din pirtea 
B.P.D.-ului, Alic Carol din partea 
tineretului din Ghelar.

Șirul cuvântărilor îl încheie 
tov. Nicolae Petru care dă citire 
moțiunii de solidarizare cu hotă
rârile Congresului dela Brașov pe 
care tinerii participanți au votat-o 
In unanimitate.

A urmat un program artlstitlc 
compus din: cor, dsosuri, reci
tări șl monoloage cu subiecte d n 
vața bravilor mineri, interpretat 
de tinerii și Hnerele dm Ghelar, 
după rare tinerii au vizitat can
tinele .Gheorghlu Dej“, mina 
Petrila precum și puțul .Ana 
Pauket*.

La sfârșit, înti’o atmosferă de 
tineresc entuziasm, tinerii din 
Ghelar și tinerii din Valea-Jiului 
într’un cadru solei- n au încheiat 
un legământ de solidaritate și 
consecvență în lupta dusă, ptntru 
rezolvarea dezideratelor sacre ale 
tineretului și justa rezolvare a 
problem .lor lui vitale.

ționari care va elibera certificate 
de alegători vreunei persoane 
care nu este înscrisă în regi
strele electorale, sau va fi omis 
cu rea credință ori va refuza să 
elibereze asemenea certificate 
celor înscriși (în registrele electo
rale;

d) acei care vor obține sau 
vor încerca să obțină certificate 
de alegători în alte circumscripții 
de cât în acele în care au do
miciliul;

e) acei care vor vota sau vor 
încerca să voteze în două sau 
mai multe secțiuni sau circum- 
scripțiuni electorale; , ț

f) acei care se vor prezenta 
cu certificatele altor alegător șj 
vor vota sau vor încerca feă vo
teze;

g) președinții și membrii bi
rourilor secțiunilor de votare ca
re fără Im'otiv legal nu se vor 
prezenta pentru începerea ope
rațiunilor electorale la ora fixa
tă sau nu v<»r îndeplini atribu- 
țiunile lor cu privire la acestei o- 
perațiuni; — — ;

h) președinții sau membrii bi
rourilor secțiunilor dc>y|otare ca
re vor proceda la alegeri într’un 
alt local decât ceț destinat pen
tru aceasta;

i) președinții și membrii bi
rourilor electorale și cei ai sec
țiunilor de votare care refuză de 
a semna actele alegerii sau nu 
Încheie rezultatul;

(Continuare In n-rul viilor)

un dinam dela 100 220 W. 
șl dela 20-40 A. chiar 

dacă este tn stare de nefnncț or>are.
A ie adresa la admln strația 

ziarului. i_>
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VIATA POLITICĂ
a 

Tov. Butarlu Vlrgll secretarul general al Comitetului 
Electoral Județean vorbește ziarului nostru despre:

Conferința pe tară a președinților 
și secretarilor Comitetelor Electorale Județene

La 13 August a. c. Comitetul 
Electoral Județean al Blocului 
Partidelor Democratice a ținut o 
șediuță plenară Împreună cu cele 
șaie comlslunl, sub președinția 
tov. Gârbovan, președintele Co
mitetului Județean.

In această ședință tov. Buta- 
riu Vi'gll secretarul general al 
Comitetului Electoral Județean al 
B. P. D. a prezentat raportul 
asupra desbsterilor conferinței a

„Co iferJnța pe țară a președinților și se
cretarilor Comitetelor Electorale a trasat 

sarcinele, pregătind bătălia afirmării 
democrației românești"

După Închiderea ședinței, am 
avut prilejul să stlm de vorbă cu 
tovarășul Bufariu V. secretarul 
Corn. Jad. Electoral, asupra celor 
discutate tn conferința pc țară a 
p-eșed'nților șl secretarilor Comi
tetelor E ectorale Județene, care 
ne-a făcut următoarele declarații.

.Din punct de vedere politic 
șl economic, Conferința noastră 
a foit foarte necesară șl sunt 
eorvln;, că rezultatele acestei con
ferințe n» vor ajuta mult în ac
țiunile noastre viitoare.

A fost Impresionant pentru 
m'ne unitatea de luptă hotă
rârea de a înringe șl spiritul 
de colaborare, de care au fost 
Însuflețiți delegații din toatft 
țara. Am fost acolo adunați 
reprezentanți ai tuturor celor 
6 partide, afirmftndu șl aceiaș 
hotărâre: refacerea țării con
solidarea democrației șl lichi
darea rămășițelor fasciste.

N i a fost ușor să închrglm 
un b oi de forțe democratice, 
compuse din 6 partide, cu pro
grame șl ideologii diferite. Româ
nia a fost Intre primele țări care 
a realizat o unitate perfectă Intra 
acele forțe* democratice, cari au 
Înțeles din primul moment, să se 
pună fn si* jos poporului.

Azi B. P. D l! este un or
ganism viu, a celor șase par
tide cari II compun, puse sub 
un comandament unic — ani
ni* t șl Însuflețit de cecesita- 
tea unității șl spiritul de co
laborare a forțelor democra
tice, in lupta de a realiza an
gajamentele concretizate, In 
Platforma Program șl hotă ât 
de a nimici reacțiunea sabo
toare care se pune deacur- 
mezișul înfăptuirilor el. Sub 
acest semn au decurs detba- 
teriie conferinței.

In raportul pe care l-am pre
zentat ca reprezentant al Corn. 
Jud. Electoral al jjd. Hjmdoara, 
de față fiind șl tov. Gâ boveanu 
S. preredlatele Comitetului nos
tru Județean, am a ăbt activita
tea noastră de pâaă acum, pre
cum șl a celor 6 comlsiunl, am 
arătat sifuafa politică din județul 
nostru șl am analizat realizările 
noastre, acțiunile noastre din pri
ma fază a C’mpanlel electorale, 
— și planul da muncă da viitor. 
Rezultatele oozltlve, ale acțiunilor 

președinților și secretarilor Comi
tetelor Electorale Județene ce a 
avut loc la București in zilele de 
7 șl 8 August a. c.

In continuare a luat cuvântul 
tov. Gârbovan care a complectat 
expunerea tov. Butarlu, după care 
au fost desbătute instrucțiunile pri
mite dela Comitetul Central Elec
toral al Blocului Partidelor De
mocratice pentru desfășurarea pe 
teren a campaniei electorale.

politice duse de cele șasa par
tide din cadrul Blocului, In ceiace 
privește lămurirea maselor, au 
fo«t recunoscute de conducerea 
Centrală.

Pe primul plan al confe
rinței a stat înbunătățirea 

condițiunilor de viață 
ale masselor

Desigur, că înfre problemele 
caii au fă, ut obiectul dlscuțluni- 
lor noastre, au fost șl problemele 
economice ale județelor respective.

Pe primul plan al conferinței 
a stat discutarea acelor probleme 
economice, cari au de scop sd 
aducă o îmbunătățire a condlfu- 
nllor de viață ale masselor, ame
liorarea situației alimentare șl 
sanitare ale Județelor lovite de 
secetă, întărirea gospodăriilor ță
rănești prin desăvârșirea rtfor- 
mel agrare șl împărțirea titlu
rilor de proprietate, refacerea 
regiunilor distruse, pos bllltâțlle 
de electrificare a țării, Introdu
cerea gazului metan la Clnf, 
acțiuni de Ieftinire a prețarllor, 
refacerea drumurilor Impractica
bile — aprovizionarea cu grâu 
șl porumb a Județelor deficitare 
șl In special cele din Mol iova.

Posibilitățile imediate de 
realizare a problemelor 

locale
In cadrul acestor preocupări 

am arătat poslb itățlle Imediate da 
realizare a Platf ;rmel-program — 
fără a grev* prea mult bug tul 
statului — a problemelor locale, 
cum sunt: o lucrare de canali
zare la limita comunei Valdel 
Piaaa Orăștle și construirea unui 
pod peste șosea șl calea ferată 
pentru a da posibilitatea de scur
gerea apei de pe un teren agricol 
considerabil, aflat aproape In per
manență sub inundație; ajutora
rea cu material a corn. Vinerea 
— Plasa Orăștle, In urma pagu- 
b lor suferite la acoperișurile ca
selor șl a ferestrelor de explozia 
depozitului de munițlunl, fiind 
vorba de cca 25.000 țigle șl 1.500 
m. sticlă pentru geamuri; con
struirea unul pod de lemn peste 
Str i, fn limita ?1a«ei Hițeg, care 
va d servi 5 -6 ,muni; repa
ra e.a diurnului In «m. Biru- 
Mare, spălat de ploile torențiale 
din luna Iunie; lucrări de cana

lizare a orașului Deva șl repara
rea șoselei Slmeria—Orăștle— 
Sebeș. Deasemenea s’a luat tn 
discuție, urmând să facem pro
puneri pentru psvarea mal multor 
străzi ale orașului Deva. — Io 
centrul preocupărilor noastre este 
și repararea și psvarea drumului 
Slmeria—Petroșani, care sperăm 
că va putea fi realizat fntr’un 
viitor nu prea îndepărtat.

La intervenția și propunerea 
noastră s’au obținut credite ne
cesare acordate Federalei Deva, 
de eătre 1. N. C. O. P. In ve
derea valorificării fructelor din 
județul nostru șl fabricarea mar- 
meladel de fructe.

După cum reese din materialul 
discuțlunllor Conferinței pe țară 
a reprezentanților Corn. Jud. Elec
torale, dezbaterile nu s’au limitat 
numai la eu minarea situației po
litice, ssu la pregătiri tn vederea 
luptei electorale începute intre 
cele două tabere: democrația de 
o parte șl reacțiunea de alta.

Conferința a fost animați 
pe lingă acțiunile politice de 
lămurirea masselor, de găsi
rea soluțiunilor necesare In 
vederea unor [realizări econo
mice și sociale, probleme cari 
cuprind toate păturile socialo 
din țara noastră, concretizată 
fn Platforma-Program. Ceate 
înseamnă că Guvernul a tre
cut deja la realizarea Plat
formei Program

Așa cum foarte Just a preci
zat dl. Prlmmtnlstra Dr. P. 
Groza: „Partidele Blocului vor 
rămâne solidare pentru a-șl în
deplini platforma lor program, 
care trebuie rtallzală integral. 
Noi nu facem demagogie, noi 
nu procedăm ca „istoricii". Noi 
ne-am luat un angajament șl 
înțelegem să l respectăm până 
la ultima dată. Trăim vremurile 
mari ale democrației, când ce-l 
ce nu șl fac datoria, sunt sanc
ționați de popor".

In cadrul directivelor date de 
Dl. Primminlstru Groza, tn șe
dința din 8 VIII, analizând tă
ria, unitatea șl spiritul de cola
borare al tuturor delegațllor jude
țeni s’a putut constata că forța 
democratică — sub comanda u- 
nul puternic stat major, format 
din reprezentanții tuturor parti
delor din județe, vs obține o 
nouă și definitivă victorie prin 
câștigarea bătăile! electorale.

Blocul este azi o realitate 
vie, puternică

Încrederea șl optimismul D-lul 
Primminlstru nu este lipsită de 
temei. Blocul, așa cum a rezul
tat din conferința dela București 
precum șl din ședințele noastre, 
a Comitetului Județean este azi 
o realitate vie, puternică. Cauza 
noastră, este dreaptă. Nu facem 
demagogie de cerșltorle a votu
rilor, așa cum an făcut fn trecut 
„Istoricii* pentru ca după orice 
alegeri să se rupă de maase. Nu 
le promitem marea cu sarea, ca 

după alegeri să nu mai dăm cu 
ochii de alegători. Noi vom servi 
poporul. Noi nu ne mulțumim cu 
adeziunea alegătorului numai pen
tru ziua votării. Nu vrem o ade
ziune făcută cu picioarele și ca
pul ssu prin aplicarea ștampilei 
pe listele noastre. Noi luptăm 
pentru a trezi masele din letar
gia tn eare au căzut, prin otrava 
vărsată In sufletele lor de parti
dele .Istorice” îneonjurate de 
toată șlesh'a Goga-Cuziștilor, L«- 
glonarilor si Antoneștilor.

Blocul Partidelor Democra
tice, luptă pentru antrenarea 
maselor spre o viață liberă, 
conștientă, pentru o perma
nentă mobilizare a întregului 
popor, ca să ajute guvernul 
In realizarea șl tndep'inirea 
angajamentelor concretizate 
In Platforma-Program.

țn cursul desbaterilor Dl. 
Primminlstru Groza a anunțat că 
Frontul Plugarilor a propus șl 
face un apel la toate partidele 
din Bloc pentru o vastă acțiune 
de ajutorare a județelor bântuite 
de secetă, organizată pe întreaga 
Țară. Această propunere a fost 
viu aplaudată de toată asistența 
și In curând ea va fi pusă fn 
aplicare.

Cetățenii adunați au manifestat 
îndelung pentru P. C. R.

Urmare din pag. l-a
.Poporul român tată virând 

pericolul ce-l pândește s’a unit 
și a format Blocul Partidelor 
Democrate”.

Vorbtnd apoi de Platforma- 
Program elaborată de B. P. D. 
tov. Butarlu spune — .Piatfor- 
ma-Program elaborată de Bloc 
repreifntă interesele tuturor cate
goriilor sociale din țara noastră 
deschizând perspective favorabile 
pentru ca țara să se poată des- 
volta*.

.Dar ceace caracterizează mai 
ales această Platformă este că 
ea se bazează pe realitățile din 
țara noastră și nu pe demagogie 
ca In trecut*.

.Asigurarea regimului demo
cratic și a suveranității depline 
a Statului Român fn cadrul mo
narhiei {constituționale, respec
tarea proprietății individuale și 
asigurarea condițiilor necesare 
pentru întărirea și ridicarea bu
nel stări materiale a familiei și a 
națiunii etc. etc. înscrise tn 
Platformă sprijinită de P. C. R-, 
toate acestea ne demonstrează 
că minciunile pe care dușmanii 
democrației vor să nl le aruace 
In cârcă sunt mijloace meschine 
prin care el vor să readucă po
porul la viața din trecut*.

Tov Butarlu trece apoi în re
vistă punctele principale din 
Platformă care se ocupă cu toate 
problemele arzătoare ale popo
rului.

Dar care sunt garanțiile că a- 
ceastă Platformă va fi îndeplinită 
șl că ele nu vor rămâne pe hâr
tie-? se întreabă tov. Butarlu și el 
însuși răspunde.

.Realizările guvernului Dr. Pe
tru Groza dela 6 Martie 1945 șl 
până In zilele de azi sunt o ga
ranție că și această Platformă va 
fi realizată, desigur prin lupta ic
nită a poporului îatreg împotriva 
acelora care tnccarcă să-l răpea
scă drepturile câștigate și care 
încearcă să se pună dcacurmezl- 
șul drumului de desvoltare pe 
care a apucat poporul român*.

„Să nu ne amăgim, mal avem 
greutăți, mal trebue să luptăm, 
reacțiunea nu doarme. Ea încer
că să exploateze greutățile econo
mice cauzate de un război In care 

In după amiaza zilei de 8 Aug. 
sub preșidinția D-lui Ministru 
prof. M. Ralea, președinții celor 
șase Secțiuni Electorale au primit 
Instrucțiuni de felul cum trebuie 
să lucreze și să funcțiouere Co
mitetele Județene.

Noi, care ne-am încadrat 
ea luptători sub steagul des
fășurat de Blocul partidelor 
democratice, nu avem alt i- 
deal, decât să luptăm cu toa
tă hotârîrea, cu perseverență 
și cu spirit de sacrificiu, pen
tru cauza comună și dreaptă 
a celor ce muncesc.

Pornim de pe acum la ac
țiune. Prima manifestare a 
noastră va fi 23 August, care 
trebuie să fie o zi de afirma
re a tăriei forțelor democra
tice sub semnul unității în 
luptă și a colaborării sincere 
a tuturor partidelor democra
tice cari și au întins mâna 
pentru a duce o luptă necru
țătoare dar justă îmotriva 
forțelor reacționare, lupta lu
minii împotriva “întunerecului* 
— și-a încheiat tov. Butarlu 
declarațiile sale importante 
făcute ziarului nostru.

ei ne-au târât, grtetlți pe ca în
cearcă să le arunce tn spatele 
nostru*.

Trecând apoi la lămurirea atitu
dine! P. C. R. fată de problema 
națională tov. Butarlu a spus:

.Și această problemă eBte cu
prinsă ta Plaiformă, care arigură 
drepturi egale tuturor naționali
tăților conlocuitoare prin aplica
rea statutului n ațior alităților și pro
pășirea poporului român și a na
ționalităților conlocuitoare strâ is 
legată de apărarea și consolidarea 
regimului democrat.

Poporul român ca și naționa
litățile conlocuitoare nu cer decât 
libertatea de a munci și posibili
tatea de a trăi și aceste drepturi 
fi țrebuesc asigurate.

Tov. Butarlu arată apoi că până 
ce reacționarii români și șovlnlștii 
maghiari încearcă să arunce să
mânța urii Intre popoarele con
locuitoare el — adică reacționarii 
și șovlnlștii — se înțeleg foarte 
bine In consiliile de adm nlstrație 
ale marilor bănci și industrii (ca
zul Petroșenl etc,).

.Maniștii și brătlen'ștll se plâng 
că nu au libertate. Dar insinuă
rile lor din fițuicile „Dreptatea șl 
Libertatea* ce altceva înseamnă 
decât că au prea multă libertate.

N’au libertate să tragă în mun
citori ca la Lupenl și Grlvița după 
această libertate plâng ei. Dar 
aceasta nu va mai fi niciodată 
(aplauze puternice).

In concluzie tov. Butarlu spune: 
.Analizând toate acestea putem 

să trasăm drumul pe care trebue 
să meargă poporul muncitor dela 
orașe șl sate. Drumul lui este 
alături de forțele democrației îm
potriva reacțlunil*.

.Alegerile care vin nu vor fi 
simple numărătoare de voturi ci 
ele vor II examenul democrației și 
tn special al comuniștilor de felul 
cum vom ști să muncim. Alege
rile sunt lupta definitivă care se 
va da între democrație șl re- 
acțlune.*

.Lupta noastră este grea, dar 
cauza noastră este dreaptă și deci 
vom învinge.*

.Mznlu șl Brătlanu nu ne pot 
da nouă poporului muncitor dela 
orașe șl sate decât ce ne-au dat 
în trecut gloanțe șl carcere, ură 
șl război*.

„In frunie cu P. C. R. să du
cem deci această luptă cu fiun- 
tea sus șl cu tncudce i ână la 
victoria deflnlliva a dcin >c ațlei 
asupra rea^ț.iiui.

Să strigăm d cl iă Trăiască P. 
C. R. să T ’ tcă victoria în ale
geri B.P.D. pra reacțiunil.
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RomânieiUniunea Sovietică susține interesele 
la Conferința Păcii 

Expozeul d-lui Gh. Tătărescu făcut în fata
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Conferinței de Pace
Urmare din pag. l-a 

mlntească reprezentanților Na
țiunilor Unite ți Asociate că Ro 
mânia a intrat In război contra 
Germaniei șl Ungariei bortfsta, 
nu după convenția de armistițiu 
închriată cu Națiunile Unite la 
12 Septembrie 1944 așa cum s'a 
spus In preambulul proectulul da 
tratat, ci Iacă delr 24 August al 
aceluiași an* In această zi, ar
mata sl poporul româo, fntr'un 
elan unanim, au Înfruntat cu ar
mele in mâini Germania ți Un
garia hortistă. Dintr’o singură 
mișcare, toate forțele militare șl 
economica ale Rom&niel au fost 
mobilizate in serviciul cauiei Na
țiunilor Unite.

In aceeași zi, 18 divizii româ
nești, cu un efactiv total dr 
385 000 oameni susținute de cor
pul aviației, a'au năpustit asu
pra năvălitorului german și un
gur. Armata română s'a consti
tuit io forfă de acoperire a ar
matelor din România șl numai in 
Intervalul dela 24 August până 
la 1 Septembrie 1944, prin lupte 
aprige, ea a curățit teritoriul na
țional din sudul Carpaților, cap
turând 51 000 prizonieri.

.Starea de război cu Germa
nia și Ungaria nu a fost prin ur
mare consecința Convenției de

Unitatea poporului român in lupta 
Națiunilor Unite

După 23 August 1944, nici un 
soldat romăo, voluntar sau din 
armata regulată, nu a mai conti
nuat "ă lupte alături de arma
tele Germaniei și sateliților săi. 
România du a oferit istoriei 
spectacolul unor diviziuni fnter- 
ne, care să fi ridicat împotriva 
unei părți a f-rțelor sale ce lup
tau Io rândurile Națiunilor Unite 
cealaltă parte, care ar fl conti
nuat să sprijine efortul Germa
niei După 23 August 1944 toate 
forțele române, fără excepție, 
șl au reluat locul sub stindardele 
libertății și, in luptele pe care 
le-au dat a'ături de Națiunile 
Unite, sii pierdut nu mal puțin 
de 111 000 mii morți șl răniți,

Deslănțuirea lntr'un moment in 
care iez!at-nța Germaniei era 
tacă puternică, acțiunea Româ-

România are dreptul de a cere reparații 
Germaniei și Ungariei

Guvernul român mal este o- 
bligal să facă t ate rezervele cu 
privire l« o altă omisiune pe ca
re o observă in proectul trata- 
lului de pace. In adevăr, proec- 
tul nu conține nici o clauză re
feritoare la despăgubirile șl re
parațiile dHorite României atât 
da Grrmanla, cât și d« Ungaria,

.Poporul Român cere Adunării să lase s Idațiior 
săi armele cu cari au luptat aU turi de Națiunile Unite

Pe de altă parte, guvernul ro
mân crede că unele din măsu
rile prevftznle în clauzele mili
tare sunt departe de a oferi r 
cMva'entul exact al contrlb' ți ei 
românești I > efortul comun al 
Națiunilor Unite in perioada fi
na^ a războiului.

Forțele românești și au pus cu 
entuziasm efectivele |l armele în 

Armistițiu. Încheiată abea ia 12 
Septembrie 1944, ci a fost con
secința Proclamației Msjestății 
Sale Regalul Mlhal și a decla
rației guvernamentale din 23 Au
gust, care reprezentau amândouă 
sentimentele st voința poporu
lui român".

După ce Ișl luase, prin con
venția de armlst'țlu, angajamen
tul de a contribui la război cu 
cel puțin 12 divizii, România a 
dat chiar din primul moment 14 
divizii In luptele ce a'au succe
dat Intre 23 August 1944 șl 10 
Mai 1945.

Operând sub conducerea Înal
tului comandament sovietic, ar
matele române ts luptat alături 
de armatele sovietice timp de 260 
zile Pătrunzând pe □ adâncime 
de 1.000 km In dispozitivul ina
mic, dela râul Mureș din Tran
silvania până tn centrul Boemlei, 
trupele române an străbătut prin 
lupte grele 12 masive muntoase 
și au eliberat 3 831 looalități, In
tre care 53 de orașe. In aceste 
lupte, 103 214 prizonieri au fost 
capturați de trupele române, ca
re după eliberarea teritoriului 
național au continuat aă lupte, 
mei întâi In Ungaria șl apoi tn 
Cehoslovacia, contribuind astfel 
la eliberarea teritoriului Chsho- 
Slovaciel.

■lei a contribuit la răsturnarea 
pozițiilor politice șl militare ale 
celorlalte națiuni cari mal lup
tau tacă pentru Germania sau ii 
dădeau concursul lor.

Iată pentruce România, tare pe 
contribuția sa la viciorfa comu
nă In ultima fază a războiului, 
crede că a câștigit dreptul de a 
i ae recunoaște calitatea d' pu
tere cobeligerantă.

Guvernul român conaldară deci 
că, in tnsușl Interesul adevărului 
istoric, ar fi cazul să se recu
noască și să se precizeze urmă
toarele două fapte:

1. România a Intrat în răz
boi Ia 23 August ș| au la 12 
Septembrie 1944 ;

2. Ea a dus acest război nu 
numai împotriva Germaniei, ci 
si impolr va Ungariei hortiste,

Or, România a fost tn stare de 
război cu aceste două țări. For
țele germen», ca și forțele un 
gare, au pricinuit distrugeri im
portante pe teritoriul român șl 
au impus pierderi șl pagube deo
sebit de grele armatei șl popu
lației române.

serviciul Națiunilor Unite șl al 
cauz»! comune a aliaților. Ele au 
luptat nouă luni sub zidurile 
Budapestei și până în aprop ere 
de Frag» România rsfe deci În
dreptățită «ă creadă că sângele 
aoldaților «ăl, amestecat ne câm
pul de luptă cu acela al ostași
lor din Armata Roșie, a șters 
urmările greșelii sale.

Poporul român cere deci Adu
nării să lase ia mâinile soldaților 
săi armele cu care ei au luptat 
alături de Națiunile Unite pentru 
libertate șl justiție.

Clauzele economice ame
nință să compromită re

staurarea economică 
a țării

Examinând clauzele economi
ce și cele care se ocupă de res
tituiri și reparații, gsvernul ro
mân trebue aă constate că ele 
conțin dispoziții care impun Ro
mânie! sarcini de așa natură În
cât dacă ar fi mențl-ute așa cum 
au fost stipulate. România s’nr 
găsi ia situație de a asuma o- 
bligații pe care nu le ar putea 
satisface și totodată ar vedea res 
taurarea aa economică iremedia
bil compromisă. Mal multe din 
aceste clauze sunt dealtfel nu 
numai nedrepte șl greu de exe
cutat, ci, prin complexitatea și 
lipsa lor de precizie, indraptă- 
țesa cele mai serioase îngrijorări, 
deschizând poarta unor revendi
cări imaginare, care aunt cu ne
putință de prevăzut și de evn» 
luat.

,In ce privește problema re
parațiilor de plătit puterilor aii- 
te și asociase n’am putea aă tre
cem sub tăoere ca Uniunea So
vietici, care mai mult dr ât orice 
altă putere avea dreptul să pre
tindă dela România reparații 
complecte, s'a mărginit să-i ceară 
numai o cincime din pagubele 
pe care le-a suferit depe urma 
ei. Ar fi deci straniu să vedem 
alte puteri aliate și asociate, pe 
teritoriul cărora România nu a 
dus niciodată război, aplicând 
tării noastre un tratament cu a- 
tât mal aspru, cu cât situația el 
economică s'a agravat In așa mă
sură, încât justifică cele mai gra
va îngrijorări.

Chestiunea clauzei opțiunii 
celei mai favorizate

Guvernul român ține să mai 
precizeze că prevederile art. 30 
din proeotul de tratat aduc •- 
tingerea suveranității statului ro
mân in domrnlul politicei sale 
economice.

„România ține să aducă 
adeziunea ei totală la 

principiile Cha tei 
Națiunilor Unite

Domnule Președinte, domnilor 
delrgați

Prezentând aceste observsțlunl 
și rezerve guvernul român ț'ne 
«K dedare că România va ști să 
execute con»timcio« obligațiile pe 
care le v* asuma in virtutea tra
tatului de pace, deoarece ea este 
inșiifI“țită de dorința de a șl re
lua șl ramț'ne locul printre po
poarele libere, prin sinceritate, 
muncă șl respectarea angajamen
telor sale.

Din marea dramă sângeroasă 
■ exia’enț> I sale, România a ie
șit cu forțele materiale sdi bite 
dar cu forțele morale intacte Ea 
este holărllă să r'scumperc gre
șeala pe care a ' făcut-o el să 
construiască un cadru nou pen 
tril viața soci* A șl politică a po
porului său.

S'abilind frontierele României, 

proectul de tratat a inlăturat 
orice posibilitate de conflkt în 
această parte a Europei și a des
chis perspective promițătoare de 
colaborare pașnică și armonioasă 
Intre poporul român și toți ve
cinii săi.

In ce ne privește, căutăm as
tăzi să ștergem urmările războ
iului nefast iu care am fost îm
pinși contra Sovietelor și Națiu
nilor Unite Căutăm să strângem 
legăturile noastre de amiciție si 
colaborare cu popoarele Uniunii 
Sovietice. Căutăm să reluăm re
lațiile noastre cu Statele Unite, 
si cu Marea Brltanle, inteinein- 
du-le pe încrederea reciprocă. 
Căutăm să reluăum raporturile 
noastre cu Franța, de care ne 
simțim de mult legați printr’o 
foarte puternică tradiție de prie
tenie. Căutăm în sfârâit să orga
nizăm colaborarea noestră cu 
toate popoarele iubitoare de 
pace.

După ce am lichidat diferen
dul nostru cu Bulgaria, dorim 
astăzi să punem pe ruinele tre
cutului temeliile unei amiciții 
statornice, egal de rodnică pen
tru smbele popoare.

Tot astfel dorind să consoli
dăm pacea și ordinea democra
tică tn acest Colț al Europei, am 
întins poporului ungar o mână

„Este imposibil să se pretindă 
României plata complectă 

a reparațiilor"
a declarat în numele Uniunii Sovietice A. I Vișinski

LONDRA — După cuvântul 
d-lui TÂTĂRESCU, primul vor
bitor a fost V1ȘINSKI, care a 
luat cuvântul In numele Uniunii 
Sovietica. D-sa a afirmat c* rea
lizările României Noui, demons
trează dorința României de a 
răscumpăra greșelile trecutului.

D-sa a arătat apoi că Româ
nia a Intrat tn război contra 
Germaniei și că faptul acesta

V. M. MOLOTOV a făcut 
o aspră critică discursului 
rostit de șeful delegației Italiene

PARIS — in ședința plenară 
de Marți dimineață președintele 
dă cuvântul Iul MOI OTOV, rara 
arată că d. De Gasperi n'a avut 
nici un euvănt pentru a con
damna pol tlca de aventură a lui 
Mussolini. Discursul d-sale stă
ruia asupra t nd : țe.lor de cuce 
rire ale regimului prăbușit, nră- 
tân4 cât de departe este țara 
da reorganizarea democra ică

D. de Gasper a pus in cen
trul declarați n lor sale praten 
Vile ital!»ne asupra Trieatnliii și 
Istriei. Acești nu est* glasul Ifa. 
li» i noul ai democratic», ci dim
potrivă este glasul vtchei llalil 
imperialiste, dușmana slavilor. 
Popoarele slave au fost totden- 
una o pradă pentru popoarele 
Imperialiste, nlât in est, cât și 
in vest. Astăzi ele sunt libere.

Molotov reamintește contribu
ția Iugoslaviei la victorie șl a- 
daugă : Dacă Italia nu ține sea
ma de aceasta, nu se v-> pute* 
crede In renașterea ei dcmocrar 

prietenească și o ținem mereu 
întinsă.

Iu acest ceas solemn, in care 
România caută colzboraiea tutu
ror popoarelor iubitoare de pace 
șl bbertati*, ț;a ține să aducă fă
ră nicio întârziere adeziurea ei 
totala la principiile Chartei Nați
unilor Unite principii ad~ptate șl 
deja traduse în fapt asigurând 
tuiucor persoanelor spune juris
dicției sale fără nici o deosebire 
de rasă, origină etni -ă și religie, 
folosința deplină ți întreagă a 
drepturilor omului și a libertăți
lor lui fundamentale. Credincioa
să acestor principii, Româîia nu 
a așteptat nici o presluâe Internă 
șl nici o if jocțlune externă pen
tru a garanta naționalităților mi
noritare fctsbilite pe teritoriul său 
un r. g m de perfectă libertate.

România înțelege să nu se dea 
în lături pe viitor de'a nici o 
«forțare, care i.r putea îmbuna- 
tJți condițiile v.ețll materiale și 
morale a omului și nu va înlă
tura nici o inițiativa ca-e ar pu 
tea 6ă desvolte colaborarea tn- 
teroafonală șl să în ăreascl se
curitatea colectivă, Din juittț>a 
socială, România îșl face o dog
mă, Iar din politica păcii ți a 
bunei înțelegeri Inte națioralc iși 
free lege.

Hutârită să slujraică aceste 
idealuri din toate puterile sale 
România c re conferinței eă o a 
juie, prin hotărtrile el, la înde
plinirea m.alunii sale pentru ea 
însăși șl oentru uma' ilale*.

trebue neapărat luat in seamă 
la conferința de pace.

In acelaș timp, Guvernul So
vietic Insistă să se ia ia consi
derare și interesele naționale ale 
«talelor înfrânta. Uniunea Sovi
etică — epune Vîșinski — sus
ține această părere deoarece 
crede că dste imposibil să se 
pretinde plata completă a repa
rațiilor.

tică și nici In posibilitatea uno- 
relații prietenești Intre ea și ve
cinii săi,

Molotov rasping» ideea d-lui 
de G'sperl. de a se amâna ca 
un an sol’ țion»rea pr< blemei 
Triestulul Această sugestie a șe
fului delegației italiene arată că 
el ar cot simți să vadă țara «a 
ocupată pentru a câștiga timp in 
s:opu' de a trag» foloase diu- 
tr'un <i«tacord între marile pu
teri, Molotov eperă cft conferința, 
cern s'a reunit pentru a g ăbi 
pregătirea un*l păci solide, nu 
ae va lăsa tfirltă pe această 
cale

Cit fi și răspândiți 
ziarul
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