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întărirea unității muncitorești 
întărirea democrației populare
Unirea forțelor muncitorești 

din țara noastră într'un sin
gur mănunchi puternic este 
• veche dorință a muncitorimii 
române, pentru care s au jertfit 
multe vieți. Ea nu s'a putut 
realiza mulți ani, din cauza 
piedicilor creiate de elementele 
trădătoare, unelte ale burghe
ziei reacționare și fascismului, 
trimise în sânul muncitorimii 
tocmai cu scopul de a o sub
mina și împiedica să-și înfăp
tuiască unitatea. Rezultatele a- 
cestei nereușite s'au văzut. 
Ele au fost funeste pentru 
întregul popor: muncitorimea 
exploatată până la sânge, a 
fost supusă celei mai aspre 
terori/ poporul întreg — să
răcit, umilit / bogățiile țării 
transmise beneficiarilor trustu
rilor streini. Numai așa a pu
tut fi aruncată țara în ghia- 
rele fascismului și apoi tărâtă 
îa răsboiul ucigător.

Trecând peste presupusele 
4lveregențe, înlăturând toate 
piedicile puse de agenții reac
ționari, în momentul când po
porul era amenințat cu distru
gerea complectă, cele două 
partide muncitorești din țara 
aoastră și-au dat mâna, în
cheind la 1 Mai 1844, Fron
tul Unic Muncitoresc; Marile 
succese și realizări democra
tice obținute de poporul ro
mân în perioada care s'a scurs 
dela închegarea sa, au dove
dit cât de justă este teza co
muniștilor, care n'au precupe- 

rici un efort în lupta lor 
pentru întărirea unității mun
citorești, Scuturarea jugului 
hitleristo-antonescian, străluci
tele victorii democratice dela 
6 Martie și 19 Noembrie ca 
și celelalte mari victorii și 
prefaceri sociale din țara 
■oastră în folosul poporului, 
cu greu ar fi fost posibile 
dacă n'ar fi existat o unitate 
de acțiune a muncitorimii, care 
a reușit să adune în jurul ei 
toate forțele democrate din 
|Bră.

Astăzi în fața clasei mun

citoare din România mai stau 
multe sarcini, mari și grele : 
economia țării trebue grabnic 
refăcută, stabilizarea consoli
dată, specula și sabotajul de
finitiv lichidate.

Agenții imperialismului strein, 
rămășițele reacționare, care, 
subminând regimul democrat, 
caută să târască țara pe panta 
unui nou răsboi, trebuesc de- 
mascați și nimiciți.

Ele nu pot fi realizate cu 
deplin succes decât prin lupta 
unită a întregului popor mun
citor. Oamenii muncii din 
uzine, de pe ogoare și din 
birouri, știu bine acest lucru. 
De aceea, când le-a ajuns la 
urechi hotărîrea birourilor po»
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ANDREI VÂSINSKI 
cere pedepse aspre 
pentru instigatorii 

la război 
„Departe de a-i confunda 
cu poporul american, sun
tem fermi convinși că a- 
cesta îi stigmatizează"— 

declară șeful delega
ției sovietice ia ONU.

La uzinele ASTRA Orăștie

s’ar putea fabrica lucruri utile dar...

Direcțiunea Generală sabotează!
Mărfuri folositoare în valoare de milioane 
zac în rafturi. Munți de materiale putrezesc
La câțiva kilometri de Orăț 

tle, pe stânga țosslel ca leagă 
acest orățel cu Deva, se află 
Uzinele .ASTRA*  Orăștie.

Construite cu câțiva ani înainte 
di deslănțuirea celui de al doi 
lea răsboi mondial — pentru fa
bricarea munițiunilor ucigătoare 
— instalațiumle, deși numeroase, 
sunt bine camuflate In pădurea 
de stejar ce le-a adăpostit nspita 
lieră. Privirile celor ce trec pe 
sosea nu zăresc decât o mică 
construcție care nu apune nimic 
poarta.

Spre ea m’am lndren’at la 
tr'ura din zilele trecute, Însoțind 
pe tovarășii Soreacu Marin, dela 
Comitetul Central al P. C. R și 
Stanciu Emil, secretarul județenei 
P C. R. Dava Huaedoira pentru 
a ne documenta asupra situației 
din această Întreprindere.

D. A Burlacu
(Contlnuwrr tu pae 3-r)

Pentru încercarea de a desbîna muncitorimea 
â^amu șs daca saX 

lrd>ue sâ răspundă!

Muncitorii, technicienii și funcționarii dela U.F.H.
Salulă CU entuziasm 

la ol al vârua birourile**  pelafi ce ale 

«S. St. yî S.*D.  «le a perna Iu 

întărirea unității politice 
organizatorice și ideologice 
A CLASEI MUNCITOARE

lotr'o atmosferă de laaltă ținută muncitorească, lucrătorii, 
tehnicienii fl funcționarii dela Uzinele de Fier din Hunedoara s'au 
întrunit Luni Într’un mire meeting spre a-fi manifesta entuzias
mul față de hotărârea birourilor politice ele P. C. R. fi P. S D. 
de a Întări unita'ea politică, organizatorică fi ideologici a elaael 
muncitoare din Românie.

După cuvântările rostite de reprezentanții celor două partide 
a'a trimes comitetelor centrale ale P. C R , P. S. D fi ilarului 

\

TELEGRAMĂ:
Muncitorii, technicienil și 

funcționarii membri ai PCR-

Uzinele ASTRA-Orăștie 
Secția de boblnaje

și P S D. din „Uzinele de Fier 
Hunedoara**,  întruniți azi 29 
Sept. 1947, am luat cunoș
tință cu cea mai mare bucu
rie de comunicatul birourilor 
politice PCR. și PSD.

Salutăm fierbinte comunica
tul și ne luăm angajamentul do 
a întări toata acțiunile F.U.M. 
în uzina noastră pentru în
deplinirea programului de pro
ducție și de a lupta cu ho
tărâre pentru înfăptuirea grab
nică a unității politice 
logice și organizatorice 
sei muncitoare.

Hunedoara 29 Sept.

Secretar PCR Tecov Tvetaa 
Secretar PSD LllCâU Nicolââ

idea 
a da

1947.

Familia Churchill
și instigatorii la război

Na mai deaparte puțin timp 
de ziua în care Maniu fi clica 
•a vor avea de răspuns iu fata 
poporului Întreg, fn laț. fntregei 

' lumi muncitoare, de crimele fi 
jafurile, comise Împotriva munci- 
torimil. de trădflrile intereselor 
țării noastre,

Faptele de care s’a făcut vi
novat „Iezuitul" dela Bădăcln 
și cei din jurul să«, sunt cunos
cute. Poporul le-a s'mflt el inauțt 
Făoându ne o datorie, noi le-am 
demascat — pe unele — fi con
tinuăm să le desvâlulm — pa 
ceklalte. — Poporul să fi le *-  
mintească, — să le judece fi să 
se pronunțe.

Era fn 1929. La cârma târlise 
afla Înscăunat guvernul maniat

Țara Întreagă gemea in nevoi, 
— lipsuri.e erau mari; drepturile 
populare erau tncătufate, — mi- 
aeria era generală. Doar o clică 
de trădători — bandiți se lăfăiau

fn bine : guvernarea șl oamenii 
săi

PoboiuI muncitor, fn frunte cu 
proletariatul din mine șl uzine, a 
incepnt lupta pentru drepturi.

Această Împiedica iniă ma
nevrele ascensiunii spre puterea 
totală a Ini Iu'iu Maniu ; deaceea 
mișcarea muncitorească „trebuia 
distrusă**  fi manhtil s'au anga
jat să facă el aceasta.

«
Prilejul a fost ales cu ocazia 

Congrtaului dela Timișoara al 
Sindicatelor Unitare din România

„Atunci a Început — scria 
zla-ul „înainte" din 21 Martie 
1929 — opera de masacrare a 
mișcării... sigilând căminurl din 
Întreaga țari, terorizând fl În
temnițând cu fnne".

Sute de gloanțe s'au tras Îm
potriva muncitorilor, partldpanți 
la cod greș,

(CenUenir. ia pag. 3-a)

Se part că a:taa a sesiune 
a adunării generale a ONU 
lut va ft prodigioasă, având 
darul să sma’gă vălul cart 
acope ă — tntr’o oare are 
măsură — manevrele cer
curilor tmpe'iaiiste intere
sate să tnstlgr ia un nou 
răzbat.

O j nta publică mondtală 
fl democrațiile pașnice, au 
tnreg'strut cu sat sfaefie de- 
p mă alsci.r^uide egalului so
vietic A.I. Vâpn-kl prin care 
a atacat puternic politica 
Statelor Unite șl Mu et Brl- 
t nil, ce un 1t a eluda pr n- 
ctptile care formează baza 
o giriism'dal Națiunilor U- 
nt e tn aărorea păcii șl 
stcu'Hățlt monhale.

Delegatul sovietic nu a 
om s să arate că cercurile 
tnteresate In izbucnirea unul 
nou rti b m uzează de un 
argument taniomă, pretin- 
tânu â Secwiia ea Statelor 
Unit., fl1 putea fi ame In- 
țată ce foria pașnică a So 
vletelor.

M Mh.
Urmare In pa» 3 a,

In zeci de metinguri și întruniri

Populația județului cere 
judecarea și aspra pedepsire 

a clicii maniste
Pretutindeni In lung ți'n latul județului nostru, populația 

de pe întreg cuprinsul țârii, de care și-a bătut joc trădătorii con
duși de luliu Maniu ; cere clocotind de mânie ca vinovății, călăii 
ei de ieri, sâ fie exemplar

In Deva
La Derubau (carieră, birouri fi 

ateliere), la Prefectură, C. F. R. 
Spital, Asigurări Sociale, Admi
nistrația Fm.nclară, AR LUS., 
Tribunal, Penitenciar, Telefoane 
și P T.T, s'au ținut metinguri in 
cari dnpă ce vorbitorii au arătat 
mârșavele acte de trădare ale 
elicei maniste, asistența profund 
indignată, a cerut judecarea și 
aplicarea celor mal aspre pe
depse trădătorilor manifti.

pedeps ți
In restul județului deaae- 

menea a'an produs pretu
tindeni manifestațiuni simi
lare.

La Orăștie
In ziua de 26 Sept. a. c. a 

avut loc In sala teatrului „Cen
tral" o mare adunare populară, 
1. care au luat cuvântul repre
zentanții tutnror partidelor de
mocrate Înfierând trădarea ma-

(Continuare pag. 4-a]
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EMILE
li 29 Septembrie 1902 umani

tatea pierde una din conștiin
țele cde mal înaintate ale epocii 
■ale, pe romancierul temerar al 
unor realltlj smulse dlntr’o lume 
până la el, în mare măsură Ig
norată.

Emile Zola este expresia ro
mancierului înaintat, în s:rlsul 
căruia se oglindește viata plină 
de privațiuni — dar nu lipsită 
de Ideal — animând o clasă 
nouă: a oamenilor muncii.

In romanele sale — tente tari — 
uneori aproape de cruzime, drr 
niciodată departe de realitate, se 
Întâlnesc aspecte din viața cla
sei muncitoare pe care un talent 
autentic a reușit să le prindă, 
și să le redea apoi într’un stil 
viguros, presupunând o puternică 
personalitate. Scrisul său d: In
contestabil prestigiu în literatura 
universală, vădește ca preocu
pare nouă pentru epoca sa, ur
mărirea evoluției problemelor ri
dicate de frământările unei tinere 
clase sociale — proletariatul — 
dealungul unei miri perioade 
pentru care romanele sale rămân 
reprezentative.

|n folosul Orfelinatului dela Pâcllța

Festivalul artistic organizat la Deva 
de Apărarea Patriotică Filiala Hunedoara

In sala devenită neîncăpătoare, 
a cinematografului „Prcgreșul' 
organizația jidețeană a Apăisdi 
Patriotice a aranjat ia seara zilei 
de 27 Septembrie a. c. Ia Deva, 
un festival artlstic-cultural în fo 
lotul acțiune) de ajutorare al or
fanilor dela Păclișa, victime a'e 
regimului fascist de tristă amintire. 
Festivalul a fost deschis prin 
cuvântarea d. Lt. Col. Presură Mi- 
laail secretarul organizației jude- 
țenne A. P., oare arată caracte
rul 1 uptei antlfascițte 
dusă de organizație și acțiunea 
de demascarelor a fascișt culmi
nând in pedepsirea ultimelor ră
mășițe dela noi, impusă de libe
ra desvoltare a democrației noa
stre. Vorb torul subliniază acțiu
nea inițiată de organizație pentru 
ajutorarea copiilor dela Păclișa, 
victime ale regimului fascist, și 
termină mulțumind publicului pen
tru participarea In număr mare 
la această manifestare închinată 
vindecării rănilor războiului.

A urmat producția corului AP. 
din Pul condus de av. Smirnov, 
care a executat mai multe bucăți 
dintre care au fost remarcate 
„Iaca-așa*  și .Calul dracului**,  
bisate de publicul asistent, apre
ciind calitatea muzicei și omoge
nitatea ansamblului, unul dintre 
primele din județ.

A plăcut deasemenea execuția 
ireproșabilă a D-ei Linert A. 
dela A, P. Orăștie care a cântat 
câteva arii populare, cu acea 
personalitate apreciată totdeauna

Anunț
Institutul Național al Coopera

ției, a încredințat Federalei Deva 
mandatul de colectare a nucilor 
în Județul Hunedoara. Această 
colectare se va face prin Coope
rativele din regiunile producă
toare de nuci.

Proprietarii care doresc să-șl 
valorifice aceste produse sunt ru
gați a se adresa Cooperativei 
respective care a primit instruc
țiuni în acest sens.

Comemorlrl

ZOLA
Unul dintie a:estea „Qeimi.ial**  

evocă mina, lumea vie a unor 
oameni vrednic*,  In mijlocul că
rora la naștere acea nergrlată 
solidaritate a lumii muncitoare, 
opunându se tendințelor de crun
tă exploatare a capitalului. Șl o- 
dată cu această puternică con
știință, înțelrgerea rostului pe 
care noua clară socială ii are tn 
angrenajul modern șl necesitatea 
tnlAtur a "li pled cllor ce vor sta 
încă, în calea ei spre desăvârșire.

In .Bestia umană**,  .Munca*,  
■ au alte romane ale sale, Emile 
Zola a u mlrlt viața oamenilor 
muncii In diversele «I asp-ite, cu 
uu iDteres subliniind înțelegerea 
sa pentru aspirați mile unei pă
turi sociale oprimală de stăpânii 
unor silnice orânduiri, in folosul 
privilegiilor lor de veacuri.

Pentru idealul acestei lumi în
lănțuite, scrisul Iul Zola a des 
chis un drum al descătușărilor, 
ocupând pentru acest meilt un 
loc de prim ordin in rândul a- 
celora care prin scrisul lor au 
Inspirat șl întreținut vie, doiința 
de mai bine a omului din toate 
colțu'lle lumii.

Mihall Mihuțtstu

de publicul care a mai avut fe
ricita ocaziune să audieze pro- 
ducțiunlle domniei sale, remar
cabile prin calitate șl tehnică.

In ultima parte a programului 
s’a jucat piesa de teatru .Răs
coală din 1907“ de un ansamblu 
artistic format din 21 persoane 
din organizație județeană A. P. 
sub conducerea artistică a prie
tenului Gheorghe Constantin. E- 
ste demn dea fi reținut amănun
tul că majoritatea artiștilor — 
diletanți — a fost formală din 
oameni al muncii care au putut 
face îacă odată dovada realelor 
însușiri artistice, atât de prețuite 
astăzi în acțiunea de orientare a 
culturii, pe linia statornicire! u- 
nel tradiții a spectacolului popu
lar, menit să slujeai.ă efortul de 
culturalizare a masselor, in spiri
tul democrației noastre de tip nou.

Rezuitatul moral și material 
obținut de această manifestare 
realizată de Apăra, ea Patriotică 
la Deva, îndreptățește ța unani
me aprecieri pentru strădaniile 
comitetului județean pe linia îm
bucurătoare a unei eficiente aju
torări a victimelor teroare! fas-

Acțiunea de ajutorare a orfanilor 
realizată de A. P. din Călan, 

un exemplu de urmat
Comltetul A. P. organizația 

Călan a hotărit să-și asume sar
cina de a lua în grija sa, între
ținerea până la terminarea cursu
rilor școalei de ucenici, a unui 
număr de 4 copii orfani de ambii 
părinți, care vor fi echipați 
complect._____________ _______

Tani1 spre închiriere ca- UOUl meră centrală fru- 
mos mobilată.
INTRARE SEPARATĂ, 

adresați ziar. ________ 1 "

Expoziția horti-legumicolă 
dala Camera Agricolă din Deva

Bumlnlcă 28 Sept. a. c. s'a 
desch's la Camera Agricolă Deva, 
îi asistența șefilor de autorități, 
a conducătorilor ocoalelor sg icole 
din județ șl a unui numeros pu
blic, o minunată expoziție hortl- 
Itgumlcolă. Complecta ti reușită 
nu rezultă numii din esteticul ce 
te captlveiză dela prima vedere, 
cl și din atingerea scopului ur
mărit: popularizarea rezumatelor 
obținute de popor după o muncă 
planificată de către acei aleși de 
el să-l călăuzească spre progres.

lati'o cameră sunt expuse nu
meroase varietăți de fructe pro
pice județului nostru — mere u- 
rlișe, Calvll, de peste ’/a kg. din 
recolta fermei do Stat din Orășlfe, 
mere de Ludești, S bișel, Bulzești, 
Făgețel șl Răduleștl, pere de Sar- 
mli'getuza și Cur4 din Ladeștl 
precum și vestitele nuci din Si- 
blșel — iar In alta, uriașe produse 
legumicole, proaspite și industri
alizate.

in colțul rezervat U. F. H. ului 
tronează roșii, morcovi și verze 

ciste, ptntru vindecarea renilor 
războiului, pentru pace și re
construcție.

la cadru aceleași acțiuni a a- 
jutorării orfanilor dela Păclișa, 
organizația A. P. din Rapoltul 
Mare a dat în ziua de 28 Sept, 
a. c. o reușită serbare în acea
stă comună.

Au fost executat de’corul condus de 
tov. Borza Cornelia, câteva cân
tece populare, dintre care au fost 
rr marcate .Mărioară dela munte' 
și „Marșul plugarilor*.

Au fost deasemenea apreciate 
dansurile executate de echipa de 
.Călușari' formată din elevele 
școalei de adulți.

La sfârșitul programului s’a 
executat sceneta .Munca Învin
ge' sub conducerea înv. Borza 
Romulus, înregistrând un frumos 
rezultat moral a concretizat stră
daniile comitetului pentru reușita 
festivalului al cărui venit a fost 
destinat ajutorării orfanilor dela 
Păclișa, fiind pus la dispoziția 
centralei A. P. din Deva.

S’a luat deasemenea angajamen
tul să se mai întrețină încă 5 
copii dela orfelinatul Pâclișa, cu 
suma de lei 3000 (trei mii) lunar.

Inițiativa organizației A. P. din 
Călan, concretizând înțelegerea 
și strădaniile comitetului pentru 
realizarea obiectivelor firești ale 
organizației trebue să constitue 
un stimulent pentru toate cele
lalte organizații în acțiunea de 
ajutorare a victimelor războiului 
șl a Oic.il r acestuia.

de proporții enorme. Fiontui Plu
garilor, în combinație cu ocoalele 
agricole, a contribuit la îmbogă
țirea privellștel cu vinete, cartofi, 
ardei g rașl, varză roșie, crapă și 
dovleci deasemeni de dimensiuni 
uriașe.

Un bostan turcesc al ocolului 
Hațeg cântărește nici mai mult 
nici mii puțin de 30 Kg. Iar m 
.dovlecel' — produs al acclulaș 
ocol — ars o lungime de . . . 
peste 70 cm.

Școala Normală din D va șl Li
ceul Tec hale Horticol din Geoa- 
giu au expus frumoase exemplare 
de roșii, sfecle roși*,  vinete, ar
dei șl gulii de mărimi neobișnuite.

In sectorul Industrial frapează

Arătura de toamnă (ogorul)
Ogorul este arătura adânofl fă
cută io toamnă pentru lnjă- 
mânțârile de primăvară.

După cum semănăturile de 
toamnă răsplătesc cu priso
sință arătura de desoiiiștiie, 
tot eșa și cele de primăvară 
răsplătesc ogorul de toamnă. 
Cu cât terenul este mai ar- 
gilos, greu și cât ne găsim 
In regiuni mal secetoase, cu 
atât este mai necesar cgorul.

Pentru ce este bun ogorul 
de toamnă?

Locurile grele arglloase, lă
sate peste iarnă in brazdă 
adâ .că datorită umezelei, în
ghețului, desghețului, vor de
veni mai afânate, la secetă 
nu vor mai face crăpături, 
iar la ploi nu vor mai ține 
apa băltuită.

Prin ogor se Înmagazinează 
apa din zăpezi și ploi, lucru 
foarte Important în regiunile 
secetoase.

Og rul ne înlesnește face
rea din timp și mai ușor 
a semănăturilor timpurii de 
primăvară, nemai fiind ne
voie de facerea arăturilor de 
primăvară cari cer timp.

Ședința tineretului muncitoresc 
\ din Simarla

SIMERIA. — Ia sala cinema- 
togiakiiui „Iile Pintilie*  da loca
litate în ziua de 29 Septembrie 
a. c. a avut loc ședința publică 
a tineretului muncitoresc Slmerian.

Ședința a fost des.b’sl de tov. 
Ionescu Mlbal secretarul organi
zației, reîntors recent din Jugo- 
slavia unde a muncit la construi
rea liniei ferate a tineretului, arătând 
munca Intensă ce o depune tine
retul din toate țările, pentru a re
face ceeace urgia războiului a dis
trus, unde în cântecul muncii se 
cimentează unitatea de acțiune a 
tineretului pentru a împiedica pre
gătirea unui nou război de distru
gere și măcel pentru tineret.

Primit cu aplauze frenetice de 
către tineret tov. Sandu din Co
mitetul Central ai Uniunii Tine
retului Muncitoresc, face un scurt 

produsele fabricii de marmeladâ 
din Hițeg — conserve, bulina, 
siropuri, marmeladă — zarza
vaturile șl fructele uscate, le gumele 
conservate și semințele de legume 
selecționate sie școalei de gospo
dărie din Foit.

Organizatorii expoziției — Irg. 
Chlreașcă, directorul Camerei, d. 
subdirector ing. Remis șl log. 
Larisa Rălleanu, împreună cu cei
lalți colaboratori — își găsesc 
răsplata muncii depuse, ta privi
rile pline de admirație ale vizita
torilor și’a rândurile reeunosoă- 
toaie așternute de către aceștia 
îe registrul ce le-a stat ospitalier 
la diapoz ție.

Silviu Pddurmnu

Se dfsfrug cuiburile de 
goange și ne ajută la stâr- 
pirea buruenilor.

Se Îmbogățește terenul cu 
apa zăpezilor care conține 
substanțe hrănitoare.

In pământul arat adânc 
toam.iâ (ogor) plantele își 
înfig mai bine și mai adânc 
rădăcinele, cresc mai v^a- 
ros, putând stge cantități 
mal mari de apă și hrană.

Când vara câmpul va fi 
negru din cauza desmiriștirilor 
și toamna toate câmpurile 
ogîiâte, plugât.mea noastră 
va fi făcut un mare pas 
înainte

Arătura de ogor trebue să 
fie cât mai adâncă (20—25 
cm.) Numai în locurile ev 
subsol pietros sau nisipos, 
trebue să adâncim arătura 
atât cât se poate ca sâ nv 
se scoată nisipul sau piatra.

Ogorul trebue să râmâie 
negrâpaf, dar pr.măvara Ime
diat ce ei a înflorit, trebue 
să primească o grăpare pen
tru nivelarea lui, sfărâmarea 
scoarței și păstrarea apei 
strâns e iarnă.

Inr LARISA RĂILEANM

Istoric al luptei dusă de tinerii 
muncitori pentru o viață mai bună 
și mii îmbelșugată.

Ia încheere tov. Sanda arată 
necesitatea unității depline a tine
retului din fabrici, birouri, nlne 
și ogoare pentru a construi ae 
viitor luminos șl fericit.

După ce șediața a luat sfârșit 
a rulat un film sovietic din viața 
tineretului muncitoresc din Uniu
nea Sovietică.

Curs de croitorie gratuit
Uniunea Femeilor Antifascista 

Române din Deva înființează vn 
curs de croit gratuit ce se va 
deschide la 10 Ocț. a. c,

Toate femeile care doresc a 
învăța arta croitului se pot în
scrie la sediul U. F. A. R-ului la 
fiecare zi între orele 10—12.

Comitetul
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DESCHIDEREA CURSURILOR
celei de»a doua serii a Școalel de Cadre f 
„FILIMON SARBU” depe lângă Comitetul J 
Județenii P. C. R. Hunedoara — Deva A

SFamilia (Ffiurchilt și instigatorii la râz6oi
Urnire dla pagina l-a

La Mintia, în castelul ; olului 
atât puternic altidstă, acolo de 
unde pornea obscurantismul în 
care trebuia — potrivit concepției 
țl intereselor clasei dominate țl- 
aut poporal pentru a putea fl mal 
mșor exoloatat, s’a des h s, In ziua 
de 29 Sept. a. c., cursurile celei 
de-a doua serie a țcoslei medii 
de cadre „FILIMON SÂRBU" depe 
lângă Comitetul Județean P. C R. 
Hunedoara.

ialr’un cadru solemn tov. Ge- 
■ad Eugen, dlreitorul școalel, ro
stește cuvântul de dea.hldere ți 
di apoi cuvântul tov. Ferlceanu 
Ch. secretatul secției județene de 
Educație Pol tică, care arată con- 
dițluoile politice ale momentului 
de fată. Cu elocventa care-1 Cirac- 

Pentru încercare» de a desblna muncitorimea

Maniu $1 clica sa trebue 
să răspundă

— Ursisre din pag. l-a —

terlz* *ază  tov. Ferlceanu a anali
zat situația politică internă șl ex
ternă, subliniind Importanța înde
plinirii Propunerilor 
Partidului CowuDlst Român,care au 
dus li înfăptuirea stabilizării mo
netare creind premlze puternice 
pentru dezvoltarea democrației po
pulare, si concomitent cu lupta 
pentru consolidarea stabilizării șl 
pentru lichidarea rămășițelor re- 
aețlonarc-fasclste culblrlte’n ju
rul trădătorului din Bădăcln, vor 
da țării o înfățișare nouă, mândră 
șl bogată.

Peite 250 muncitori, din care 
30 corgreslșfl, au fost arestați ți 
schlngluițl, — urmele să batlcel 
agresiuni se văd țl astăzi pe clă
direa Căminului Muncitoresc, că 
minul Sindicatelor Unitare, a fost 
8'gilat șl pus sub pază jandarme- 
reaseă, Iar In oraș s’a proclamat 
starea de asediu.

Mișcarea sindicilă unitară a fost 
dizolvată, întreaga ei avere con- 
liscată, împreună cu arhiva.

E a numai începutul.
*

La Vulcan in Valea Jiului, la 
alegerile comunale care au avut 
foc in 1929, a câștigat lista Blo
cului Munclioresc-Țărănesc, f ță 
de listele maniate și brătienlate.

Ordinile confidențele pi Imite 
de Rosvany, prefectul maniei, care 
■ai târziu a fost dat de Miniu 
ea technician lui Antonescu vreau 
stricarea alegerilor, — provo rea 
Muncitorilor Cei mai abili provo- 
•ători din țară, au fost aduși în 
Valea Jiului.

O provocare odioasă e pusă la 
oale împotriva unității muncitori
lor csre-șl strângeau tot mai mult 
rândurile împotriva politicii fas
ciste maniate, de trădare. împilare 
șl sărăcire a poporului, lullu Ma
ni u la inițiativa creerli unor sin
dicate galbene.

„Primul ministru (luliu Maniu 
a. n,“) seria un fruntaș politic, în 
broșura „Partidul naț. țărănesc" 
In conștiința Infinitei sale popu
larități, a primit cu o modestă re
semnare sugestia creerli unor or- 
gaalzațiuni muncitorești ce ar urma 
să fie denumite „Sindicatele lullu 
Maniu".

Și mai departe: „Sindicatele gal
bene au luat naștere, deși arbo
raseră Încă, mi se pare, pe fron
tispiciul gloriosul nume dar câm
piile din jurul Lupenilor au și 
fost înroșite de visurile acestor 
visuri de grandoare" înroșite cu 
prilejul Încercării folosirii dreptu
lui de grevă al celor 3800 mineri 
din Lupenl, pentru o viață și o

Pe plan extern s’a ocupat de 
lupta dusă de U. R. S. S. pentru 
pace și de demascarea celor ce 
ațâță la război, alât ds magistral 
făcută de Vișlnscki în ședința de 
deschidere a O. N. U-lui 

pâine mai bună, — când „resta
bilind" „ordinea" din ordinul lui 
Maniu șl sub comanda prefectu
lui Rosvany au fost împuțeați 22 
mineri,

Ceeace s’a întâmplat la Vulcan 
șl Lupenl, s’a încercat în toată 
țara. Reduceri de salarii, curbe 
de sacrificiu, licențieri șl pensio
nări forțate; arestări, schingiuiri 
și aruncări In temniță șl ocne. La 
Timișoara și Cluj, la Drj șl Gî- 
lațl, la lași, la Grivița C.F.R șl 
București Nord, la „Orion" „As- 
tra Română" șl „Româro-Ameri
cană" d'n PIoești — pretutindeni 
același eituațll: mizerie ș! teroare*  
dar șl luptă,

» * *
Acestea sunt Insă rumai o 

m'că parte a crimelor săvârșite de 
Maniu și clica sa, împotriva cla
sei muncitoare, io anii lor de gu
vernare. Ele ne fac însă să înțe
legem malb’ne manevrele msnlste 
de a împiedeca prin Rădescu a- 
coidarea unei legi democratice a 
sindicatelor, atacul criminal de'a

Nov. 1945 împotriva Confede
rației Generale a Muncii, provo
cările dela Malaxa, ITA-Arad șl 
Mlca-Brad, atacarea sediilor șl 
unor fruntași al Partidului Co
munist Român, agitația deslănțuită 
împotriva contractelor colective 
muncitorești.

Ele ne fac să înțelegem mai 
adânc trădarea maniată, să cântă
rim faptele șl să ne pronunțăm.

Șl poporul român s’a se pro
nunțat. in zecile și sutele de în
truniri, în zecile și sutele de mo
țiuni votate și trimise zi
arului nostru, muncitorimea hu- 
nedoreană cere într’un singur glas:

„Pentru încercarea sa d: a des- 
bina muncitorimea, pentru toate 
crimele și trădările și jafurilor sale, 
Maniu șl clica sa să răspundă 1

SA RĂSPUNDĂ ȘI SĂ FIE 
PEDEPSIT AȘA CUM 1-0 CER 
FAPTELE._________________

Citiți
Scânteia

La Intheere, vorbitorul, arată 
Importanța învățământului d: par
tid șl dă directive cum trebue 
organizată școala pentru buna el 
funcționare.

Urmează la cuvânt tov. Dancu 
Petru, Secretarul Secției Județeae 
de Cadre, cate dă ample sfaturi 
elevilor de modul cum trebue să 
se comporte atât față de școală 
cât și între el precum șl în afară 
de șooală pentru a deveni pio- 
nerll societății de mâine, călăuzi
torii el înarmați cu prețiossele 
învățături marxiste.

Din partea elevilor răspunde 
tov. Vlad Alexandru, luându șl 
— în numele tuturor — angaja- 
mentul să muncească temeinic 
pentru însușirea temeinică a a- 
cestor învățături, ca să le trans
mită după aceea în massele largi 
ale truditorilor de pretutindeni.

Tov. Vlad propune — și asis
tența aprobă prin ropote nesfâr
șite de aplauze — ca seria acea
sta de elevi — în cinstea celei 
de a trelzecea aniversare a Ma
ni Revoluții Socialiste din 1917 — 
să se numească „Octombrie Roșu".

D. A. B

La uzinele “ASTRA,, Orăștie
Urmare din pag. l-t 

împreună cu tov. Buciuman șl 
tov. Dzăgan cari ne așteptau la 
Intrare, am pornit spre ateliere, 
trecând pe lângă un tun antiaerian
— rămas acolo dll vremea când 
țara era la discreția hitlerismului
— pa lângă dormitorul pompi
erilor șl pe la lofermerie.

Intre timp s’a a'ăturai grupului 
nostru tov. log. Grecu loan, loc
țiitorul directorului șl tov. Ing. 
Scodlgor Efiimie, șeful secției chi
mice șl ne dau explicațiile ne
cesare.

In locul produselor aducă 
toare de moarte ee ae fab
ricau, tn atelierele ASTREI din 
Orăștle cu multă febrilitate 
mai Înainte de peste două mii 
angajați, acum, din mâinile 
celor 370 de muncitori, ies 
numai lucruri utile: izolatoare 
electrice — cari mai înainte 
se importau din Germania — 
colectoare pentru motoare 
electrice, motoare, transfor
matoare, șaibe, balamale, fe- 
rărie de pat, broaște elvețiene, 
far far II de alumlnium, sufertașe 
chei, potcoave, greutăți, forje, 
precum și produse farmace
utice, dintre cari unele se gă
sesc foarte rar pe piață.

Trecem pe la atelierul 5 unde 
lucrează tov. Stoica Dumitru, tov. 
Moraru Slmlon. Alături e polizo
rul șl atelierul de lumlnărie, Iar 
mai încolo, la atelierul 4, unde 
se lucrează piese pentru întreți
nerea uzinei, găsim pe tov. Câ- 
liman Rornm șl Pulan Dlonlsie. 
Aici găs'm șl o mărturie a unui 
trecut întunecos, o ghiulea anti
tanc care așteaptă zadarnic să f e 
încărcată.

Ajungem la atelierul Cazrngerie 
condus de tov. Stessney Viadlslav. 
La atelierul 20 Co'otonlu ne în
tâmpină imense rămășițe de ma
șină, dovezi ai sabotajului vechii 
conduceri șl ale Incapacității și 
proastei metode de muncă a mi- 
iorulul Săvulescu, omrl Direcți
une! Generale.

După ee vizităm atelierul electric 
ne oprim la atelierul Strunguri și 
Ia secțiile de Boblnaj șl Montaj

Făcând dovada aurțl- 
unllor sale prin citarea mă
surilor cu caracter militar 
fi strategic, alături de mă
surile tehnice ca de pildă 
construirea de noul baze 
militare, dezvoltarea pro
ducției de armament fl e- 
forturile pentru ameliorarea 
acestuia, A. /, Vâșlnskt a 
numit pe 'principalii corifei 
al monopolurilor capitaliste 
nordametT.ane, Instigatori 
la un nou război.

Șl desigur, nu întâmplător 
Intre acești beneficiari al 
câștigurilor Imense realizate 
de pe urma ultimului măcel 
mondial, se află șl fohn 
Fos'.er Duliei, mțmbru ol 
delegației Statelor Unite la 
O. N. U.

Șeful delegației sovietice, 
eminentul apărător al inte
reselor tut iror popoarelor— 
ma-l șl mici — tn apăra
rea păcii tmpotrlva tendin
țelor de dominare a tmpe- 
rialtf'llor ang’o-amerlcanl, 
A. 1. Vâșlmkl, mlnlstral ad
junct al afacerilor externe 
al marelui stat socialist cu
prinzând a șasea parte a 
lumii a demascat legătura 
care există tntre tras'urile 
americane șl .familia Chw- 
ch'll*  In cadrul conspirației 
împotriva păcii, împotriva 
popoarelor pafnlce. Subll-

Feroaie unde alături de bVbsțl 
— tov. Mureșan Augustln, Puiu 
loan ș.a. — lucrează, oot la cot 
șl femei — chiar șl la munci 
grele cum e tov. Rojia Marla, la 
strung.

La secția tov. ing. Scodlgor se 
lucrează medicamente șl chimicale 
din materiile prime rămase dela 
fabricarea munlțiunllor.

Cum acestea s'au terminat șl Di
recțiunea Generală nici nu se 
gândește măcar tă trimită fon
duri pentru procurarea altor sto
curi și cum muncitorimea — con
știentă că viitorul el și al urma
șilor ei va fl așa după cum va 
ști sl ș'.-l fău-ească — e preo
cupați in cea mal mare măsură 
de soarta intreprlnderel șl vrea 
s’o vădi mereu in stare de func
ționare toți aogajațll s’au luat la 
întrecere pentru colectarea gh'ndel 
și a car’anelor dn care se va 
extrage — cu mașinale folosite 
altădată pentru pulbere — alcool 
metillc,sulfați, oxid roșu de mer
cur, pastile, ele. etc.

Părăsim secția chlmlca'ă șl, 
după o op ire pel» uîcătoria 
de legume intrăm în magaziile 
tn cari sunt depozitate pro
dusele uzinei și aici facem 
cunoștință cu unul dintre cele 
mal revoltătoare sisteme de 
sabotaj ale celor ce nu văd 
cu ochi buni progresul. Măr
furi în valoare de câteva 
milioane stabilizate, mtrfurl 
de ca>*e  con rumul intern are 
strictfi trebuință, colofonlu, 
extras de Bdalona, magne
ziu m pentru stomac — reuma
tism, 4 ooo Kg. sare amară și 
multe alte fabricate medici
nale și fieroase, In loc să fie 
valorificate zac tn rafturi 
pentru că domnii dela Direc
țiunea Generală așteaptă... 
mărirea prețurilor!

Pe lângă linia ferată, ce vile 
până’n parcul întrcp’n lerii, pu
trezesc muți întregi de lăzi ți 
amba’aje pentru munițlunl, fă'4 
ca cai cărora le aparțin — M - 
nlsterul de Război să ia misurlle 

nltnd că eșlrtle acestei fa- 
mlll — tn sine — ar fl 
de puțin Interes, acesta sem
nalează că totuși constitae 
Indicația activității dusă fa 
anumite cercuri brttantce îm
potriva păcii fiind menite 
să organizeze un nou război, 
fie reluând formula cruci
adei mtlltare a lui Churchill 
împotriva b. R. R. S., fie 
tnfățlfându-se sub altă for
mă.

Toate aceste manevre de 
culise sunt semnalate de 
către șeful delegației sovi
etice drept o violare a obli
gațiunilor luate de membrii 
Națiunilor Unite, a căror 
Cha'tă prevede: .dea dez
volta relattunl amicale Intre 
națiuni, bazite pe respectul 
pentru principiul drepturilor 
egale fl prntru autodeter
minarea popoarelor șl de 
a lua alte măsuri potrivite 
pentru întărirea păcii uni
versale*  astfel ,ca pacea 
Internațională fi securitatea 
șl dreptetea să nu fie pe
riclitate*

Iar pentru teallzarea a- 
cestul climat stă chezășie 
forța pașnică a U.R S.S 
alături de care rămân toate 
popoarele Iubitoare de pace 
șl bună stare, pe drumul 
reconstrucției șl al perma
nentei propășiri.

M. M1H.

cuvenite pentru a le da o desti
nație f uloilbllă.

Mal încolo așteaptă să fie ri
dicate șl îldreptste spre turnă
torie, vre’o zece vagoane de de- 
șiurl de fier, șl alamă, întovără
șite de numoroase gh uleie și 
branduri pe cari le-a prins înce
tarea ostilităților nelncărcate la 
.. . pirtea sedjntară.

Tovirășll Sorescu șl Stanclu — 
crrâid explicații și dând sfsturi 
— s'au ocupat amănunțit de toate 
greutățile șl lipsurile cari au îm
piedecat punerea totală a uzinei 
pe picior de funețonare. Peste 
tot se văd urmele crin'aile ale 
D.recțiun>i Generale care a sabo
tat sistematic toate eforturile an 
gajaților refuzând cu îndârjire, ori 
ce finanțate șl astfel posibilitatea 
procurării materiilor 
prime pentru producerea colofo- 
niulul, terpentinel, vopselei da va
goane șl a probelor industriale 
pentru alcool dlngh’ndă, produse 
a căror fabricare este aprobată ds 
către Ministerul Industriei șl Co
merțului.

Pentru conducătorii d’n D'rea- 
ț'a Generală uzinele acestea sunt 
ca șl inexistente șl desigur că de 
mult s’ar fi Instalat peste tot pus
tiul șl cucuvae'e dacă nu inter- 
veneau dârz muncitorii șl technl- 
cleoll democrați, înlăturând dela 
direcția locilă ps maiorul reacțio
nar Slvulescu, omul dușmanilor 
clasei muncitoare, elîasușl adver
sar îicarnat a to‘ ce înseamnă 
democrație și progres.

Am pecat spre Deva profund 
impresionat de felul tn care au 
fost abandonate instalațiile Astrei 
din O ăștle, d: atitudinea crimi
nală a pitronllor el șl de dârzenie 
demnă de toată lauda a muncito
rilor, convinși însă că în cel mal 
scurt timp — raergându-ne pe 
d'umul arătat de Partidul Comu
nist Rumân prin cunoscutele pro
puneri acceptate în unanim tste 
de guvern — lucrurile se vor în
drepta șl aici șl oamenii muncii 
vor fi fericiți că au poslb'lltitea 
să dea poporului m nunatele lor 
prod use.

In privirile tovarășilor Sorescu 
și Stanclu citesc aceleași gâ îduri—
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,,Departe de a-i confunda cu poporul american, suntem ferm convinși 
că acesta îi stigmatizează" — declară șeful delegației sovietice la O.N.U.

NEW-YORK. — Conferința de presâ ținuta de către șeful de
legației sovietice la sesiunea Adunării Generale, Andrei Vâș'niki a 
provocat un enorm interes Conferința de presă a avut loc in sala 
consiliului da securitate — cea mal mare sală din clădirea Cartie
rului General al 0 N U.-lui dela Lacke Succes Au participat circa 
500 reprezentanți ai presei americane șl străine, la sesiunea adu
nării generale, cuprinzând comentatori corespondenți diplomatici și 
reporteri, deasemenea mulți delegați la Adunare, consilieri, expeiți 
și membrii din personalul delegațiilor, — cu totul circa 700 persoane.

Vâșiruki a spus in declarația 
d-sale:

Delegația sovietică la Aduna
rea Generali a Națiunilor Unite 
a hotărât să vă Invite pe dvs. 
domnilor, la această conferință 
de presă, având Iq vedere im
portanța specială pe care noi o 
acordăm luptei împotriva insti
gator lor la iăzbnl.

Declarația noastră tn această 
privință făcută Ia 18 Septembrie 
ia fața Adunări Generale, a pro
vocat vil comentarii și in legă
tură cu această (declarație, s'au 
exprimat numeroase păreri, Iar 
ev am primit unele observații și 
mi e’au pus Întrebări care nu 
trebuesc lăsate fără explicaț‘1 sau 
răspuns. Trebue spns că unele 
declarații și Întrebări cu privire 
1*  cuvântarea mea din 18 Sep
tembrie, au relevat limpede stră
duința reprezentanților acelor 
cercuri reacționare, de care m'am 
ocupat în cuvântarea mea din 
18 Septembrie de a ocoli ches
tiunea ridicată de către delega
ția sovietică, privind propaganda 
In favoarea unui nou război, șl 
măsurile esențiale ce trebuesc 
luate Împotriva acestei propa
gande și a instigatorilor of.

litice ale P.CR. și P.S.D. de 
a căuta mijloacele practice 
pent u grăbirea înfăptuirii uni
tății politice, organizatorice și 
și ideologice a mtșcăr|i noastre 
muncitorești, fără a aștepta 
să-i cheme cineva, el au lăsat

De pildă delegatul american 
Austin a ocolit răspunsul când a 
spus că ^discursul meu din 18 
Septembrie cate o prezentare 
oomplet greșită a motivelor ame
ricane și o calomniere a persoa
nelor și instituțlnnllor. Ar fi mai 
bine, mai cinstit șl mai folositor 
pentru pacea și colaborarea in
ternațională dacă in locul țipete- 
lor stridente, adversarii mei șl-ar 
da osteneala să prezinte anele 
fapte care să noată fl opuse fap
telor citate de mine.

Totuși, Austin a preferat să 
nu citeze fapte. Se spune că un 
alt membru al del-g-ției ameri
cane este pregătit pentru această 
misiune.

Ei bine, vom trăi și vom vedea.
Austin a spus că el refuză să 

preadă că Vâșlnskl a Intenționat 
că ofenseze onoarea St. Unite. 
Aceasta este desigur adevărat. 
Cuvântarea mea nu a conținut 
nici un singur cuvânt care să 
justifice vre-o îndoială in această 
privință.

Atentate înpotriva onoarei 
poporului american sunt fă
cute de instigato ii la raboi, 
pe când noi, departe de a 1 
confunda cu poporul american, 
suntem ferm convinși că a- 
Cc sta ii stigmatizează șl ii 
Condamnă ca autorii unor 
crime grave împotriva intere

selor poporului american, in
tereselor tuturor popoarelor 
iublcare de pace și a Intie- 
gei omeniri progresiste.

Observația lui Austin eite 
ou atât mal puțin justifi
cată cu cât eu am spus in 
această privință in discursul 
«eu următoarele ; „Se poate 
spune cu siguranță că po
porul american ca și po
poarele eelorlalte țări demo
cratice, sunt împotriva unul 
nou război, când rănile ce
lui de al doilea război mon
dial nu au fost tnoă vinde
cate*.

Cu privire la declarațiile șefu
lui delegației britanice, d. Mac 
Neill, d Vâșinaki afirmă:

D, Mac Neil refuză cu hotă- 
rtre să admită ca instigatorii la 
un nou răsboi să fie puși in lan
țuri, deoarece flecare cetățean, 
apune el, este liber să-și expună 
punctele sale de vedere și pen- 
trucă cetățenii Statelor libere 
trecue să albe dreptul de a-și 
expune nestingheriți părerile lor.

Nu este pentru prima oară 
când auzim aceate melodii privi
toare la libertatea de a comite 
crime, de a ațâța Instinctele de 
fiare, de a instiga la pogromuri, 
distrugeri jafuri și exterminări-

Ne putem numai întreba de ce 
odată cu interzicerea și urmări
rea obscenități și a negoțului de 
femei șl copii și închiderea celor 
care comit astfel de crime, sănu 
aruncăm in același închisoare și 
pe instigatorii la război și la mă
celuri in massă, care sunt cei 
mai răi dintre criminalii ce a- 
tentează la libertatea, progresul 
și fericirea omenirii.

In scrisorile pe care mi le a- 
dreeează, americanii ridică prob
lema cum ae poate împăca pro
punerea de a interzice și pedepsi 
prin legea criminală propaganda 
șl ins'igsția la război ru liberta
tea preiei. Voi răspunde fa a- 
ceastă întrebare :

Propunerea no»atră ca pro
paganda și Incl'iarea la războia! 
fie interzise sub pedeapsa legi
lor criminale, este tn perfectă 
compatibilitate cu libertatea pre- 
ael, tot așa cum compatibile cu 
libertatea presei sunt legile care 
interzic negoțul de femei și copil 
negoțul de sclavi și răspândirea 
de publicații obscena și imorale. 
Aluzi le la libertatea presei, alu
ziile la faptul că, după cum a 
spus d. Mac Neil, intr’un stat 
liber toți cetățenii își pot expri
ma In mod liber părerea, nu pot 
fi tolerate având tn vedere că 

asemenea opinii nu sunt altceva 
decât incitări la un aou război, 
provocarea unui nou război, ins
tigarea la un nou masacru in 
massă

Acei care zâdarnic refuză 
să acționeze când sunt puși 
în fața instigatorilor la război 
îșl iau o mare răspundere 
față de milioanele de oameni 
simpli peste trupurile cărora 
ei vor i& conducă această în
grozitoare mașină a morții. 
in acest caz legea nu poate 
și nu trebue sa tacă : în a 
Cest caz conștiința umană nu 
poate și nu trebue să facă 
concesii.

Apoi d. Vâșlnski a răspuns ia- 
trsbărilor pusa de participanțd la 
conferința de presă, atât in scris 
cât șl in oral. Răspunsurile sale

Populația județului cere judecarea
și aspra pedepsire a clicii maniste

(Urmara din paf. l-a) 

nlată. La atârșit mulțimea a vo
tat o moț une prin care a cerut 
condamnarea la moarte a lei 
Manlu și a clicii Iul.

La Certej
PoDulatla comunelor Certej, 

Săcărâmb, Hondol, Măgura, To- 
pl'țs, Barbara șl Noj g in adu
nările din 27, 28 șl 29 Sept, a 
c. cere deasemenea exemplare 
sancțiuni pentru trădătorii ma- 
n’ști.

La Hațeg
Duminică 28 Sept, a e. tn sala 

Liceului Comercial, a avut loc un 
mare meting la care a participat 
un mare număr de asistenți.

După asprul și dreptul rechl- 
zi'or'u tăcut de vorbitori acțiunii 
trădătoare e brndei maniste par- 
ticipanții au cerut insi«t»nr să 
se apl ce vlnovaților maximum 
de pedeapsă

La Hunedoara
Cetățenii din Hunedoera au 

cerut deasemeni sancțiuni cât mal 
asnre pentru banda condusă de 
Iuliu Maniu

Din sutele de moțiuni primite 
la redacție publicăm mai jos pe 
acea trimisă de populația din 
Hunedoara.

MOȚIUNE
Noi cetățenii orașului Ha- 

nedoara în frunte Cu munci
torii, techrrcienii și funcțio
narii din U F. H. adunați azi 
30 S3pt 19a7 într’un mare 
meting cerem aplicarea celei 
mai grele pedeDse conducă 

3mpoa*lanle  aanlalața ele mărfuri 

urmează să sosească la Federala Deva
In cursul aceatei săptămâni, urmează să sosească la Federala 

Deva un importat stoc de mărfuri care vor fi distribuite popula
ției județului Hunpdoara. Această marfă constă din: 25 000 kg 
cue, 3000 kg. tablă gaNanizală, 14 000 kg. fier comercial, 1500 
buci găleți galvanizate. 500 000 buc. caele, 81 perechi hamuri, 
7000 kg sodă caustică, 650 perechi bocanci și ghete precum și o 
importantă cantitate de produs*  necesara gospodăriei

deo ■«bit de spirituale au provo
cat in mod repetat râsul șl re
marce aprobative.

Intre altele unul din coreapon- 
den|i a întrebat :

.Acuzați guvernul Statelor U- 
■ite sau persoane, de ducerea 
unei propagande războinice ?*.

D. Vâșlntki a răspuns ur
mătoarele : .Vorbim despre 
o propagsndă războinică 
dusă de cercurile reacțio
nare dlntr'un număr de țăr 
șl In special din Stctele U- 
nlte, de persoane individu
ale, de instituții, io mod In
dividual, de publicații de 
presă și monopo'uri caplta- 
ltete tn mod individual, pre
cum șl de reprezentanți ai 
guvernului american In mod 
Individual*.

„Faceți vreo deosebi e în

(orilor fostului partid Națio- 
nal-Țârănist h frunte Cu Ma
niu șl Mihalache pentru cri
mele comise împotriva Clasei 
muncitoare șl a poporului îa- 
ffg-_____________________

Un mare prieten ne-a părăsit tara
Plecarea generalului-colonel 1. 

Z. Susalkov și a Comisiei Aliate 
de CoDt'Ol a foit Însoțită de o 
emoționantă manifestație populară, 
la care au part clpat Mareșalul 
Pabtulul. membri guvernului rep
rezentanții armatei șl ambasadei 
Sovietice ti ai armatei române 
conducătorii partidelor democrate 
șl ai organizațiilor de masai su- 
meroșl fruntași ai vieți intelectu
ale a Capitalei și un foarte iu- 
meroa public.

Ca aceat prilej d. prim mini
stru dr. Petru Oroza, in numele 
poprulul român, dornic de pace 
și muncă, șl-a luat lămaa bjn 
dela aincerul său prieten — ge
neral colonel Susalkov șl aela 
tovarășii sil, muițumlndu-le pentru 
marele sj îtor acordit ță noastre, 
chiar din ziua instituirii Comisiei 
Ahate de Control, urându-le că'- 
duros ca și la viitor, cu aeceași 
putere de muncă șl cu aceiași 

întărirea unității muncitorești 
întărirea democrației populare 

fUrmara din pag 1)

tre guvernul Statelor Unite șl 
persoanele reprezentate de 
Dulles ?“ a continuat acelaș 
Corespondent.

„Cred că Dulles Inspiră în- 
tr'o considerabilă măsură po
litica externă a Statelor Uni
te", a râsouns d. Vâșinrki.

Corespondentul nu a renunțat 
șl a mal pus următoarea între
bare : .Aceasta leseamnă, oare, 
că acuzați guvernul Statelor U- 
nlts?*.

.Am dat un răspuns cât se 
poate de simplu*,  a replicat d. 
VâșiDaki. „Formulări mai precise 
nn sunt cerute nici de tribunal*.

Conferințe de presă a durat 
două ore și jumătate șl a fost 
încheiată de d Vâșina*.i  având la 
vedere ora târzie, cu toate oâ 
mulți partlclpanți au cerut con
tinuarea ei.

In acelaș limp ne luăm an
gajamentul și luptăm uniți 
pentru a sprijini cu toate for
țele noastre desvoltarea regi
mului nostru pe drumul demo
crației populare

dragoste pentru marea lor patria 
să-șl poată face cu a elaș devota
ment, daioria ca șl pâră acum șl 
rugându I să traimilă guvernului 
Sovietic șl marelui lui șrf, gene- 
rallssimu ul Staliu mulțumirile po
porului român.

In răspunsul său generalul 1. Z., 
Suta k v, vădit emoționat, a de- 
alaiar că pleacă cu inima p'ină do 
laaredtre că poporul român — 
frate cu poporul rus — va pă
stra prietenie șl recunoștință 
marelui popor sovie
tic. Fo osindu se de ocazie gene
ralul Su**ikov  transmite un fră
țesc și prietenesc salut sodați- 
lor. ofițerilor șl genera iler din 
Armata Română, alături de care 
a luptat împotriva fascismului și 
pe care o admiră pertru erris- 
mnl arătat pe câmpurile debătae.

Aplauze șl ovații puternice au 
acoperit ulilmlle cuvinte de sin
cerului nostru prietin.

jos pentru o oră, uneltele de 
lucru spre a-și manifesta en
tuziasmul și bucuria față de 
istorica hotărîre a forurilor de 
conducere a celor două partide.

Salutând cu entuziasm a- 
ceastâ hotărîre, poporul mun
citor din țara noastră vede în 
consolidarea unității sale po
litice, organizatorice și ideo
logice întărirea forței demo
crației populare și grăbirea 
îmbunătățirii condițiunilor de 
viață ale oamenilor muncii 
vede o mare victorie a sa, • 
victorie a democrației asupra 

reacțiunii.
C. MAGDALM
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