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Realizări și angajamente noui'
Se oblșnuește în mișcarea 

muncitorească și democratică 
din lumra întreagă ca zilele 
mari istorice — naționale și in* * 
tcinaționale — să fie întâmpina 
te cu real zări în câmpul muncii 
precum și cu îndeplinirea an
gajamentelor pe plan polit c, 
cultural și social.

— Continuare io pag 4-a —

Nu mfirrea la me.fârșit a 
impozitelor ce apasă asu ta nu 
sselor nevoiașe, ci stârnirea eva. 
ziunilor fjtc_le.

l’rclu.rea condu, ei ii Mi.iiste 
rulu. Finanțelor de $j.tre un re-, 
[ireae.it. nt al Paitidulu Comu
nist Român înseamnă i s.aura- 
rea unu. spirit nou inac.iiaea 
Ministeru.ui o eo cep .ie no-ă 
asupra rc-parti ăr i cont ibuțief 
cetățenilor și depila un. a- 
te de acțiune in.re Mini teiul 
Industriei și Com.rvului i Mi
nisterul Finan.el r.

Pentru asigura ea echilibru 
lui bugetar—prima coi di.ie ț eif 
tru menținerea și c n o.ida.ea 
monedei național i insăi ă o I 
rea fiuanței publice - eva iu 
nea fiscală ța dec.arare: f lșă a 
supra veni.ului, vor ti dec a ate 
crime do sabo aj țji redepsite 
cu muncii siliicti țr vi iță,

Tov. ministru Vaite Luca 
a arătat în continuare că se 
vor înlătura abuzurile săvâr
șite cu ocazia .mpunerlor, se 
va lichida jnenajirea celor ’a- 
vuți și îrabogițiț. in U. ma răi 
boiului și di.i (anumite furnituri 
pentru Stat, în cecace privește 
impunerile i încasării.' impo
zitelor.

Rămășițele vechiului regim 
trebue să d.spară (din ap r tul 
Ministerulu Fi.ian.elor. i rebna 
creiat un aparat bqj, care să 
cucerească .st.ma și încrederea 
poporului prin eiistea șj .Q.iJ 
tudinea sa.

Se mai obiș miește să se ia 
cu ocazia acestor zile angaja
mente noui, analizându-se tot
odată rezultatul muncii depuse 
până atunci.

Z’ua de 7 Nov, însă, ziua 
ti care se aniversează Marea 
Revoluție Socialistă din Oc- 
tomvrie, este data cea mai 
importantă din istoria lumii 
muncitoare. După cum a spus 
t iv. Ana Pauker, secretari 
Partidului Comunist Român și 
ministru de externe. Revoluția 
din Octomvrie a d spărțit isto
ria lumii: de-o parte lumea 
exploatării lumea asupririi z de 
alta se deschide drum nou în 
istoria omenirii, drumul liber
tății, demnității...

Deaceea clasa muncitoare 
din lumea întreagă, popoarele 
libere și asuprite au întâmpinat 
această zi cu elan și cu o 
voință de muncă și luptă pen
tru desăvârșirea operei înce
pute pe a șasea parte a glo- 
fcjlui, pentru surparea din te
melii a lumii capitaliste.

Poporul român a sărbătorit 
și el această zi cu un elan 
nemai întâlnit. In toată țara 
au avut loc cu această ocazie 
ntol manifestații populare, ser
bări artistice, culturale, sportive 
etc sau analizat rezultatele 
«bținute și s'au luat angaja
mente pentru viitor.

Unele din aceste realizări și 
în special cele din domeniul 
politic sunt de o însemnătate 
deosebită.

Iată ce a spus tov. Vasile 
Luca secretar al Partidului 
Comunist și ministru de fi
nanțe despre aceasta în cuvân
tară sa ținută în fața congre- 

. Lucrările celui de al 
doilea Congres al C.G.M,

Congresul General al C. G. 
M. a continuat M r,i dimine ța 
ki prezența delegaților sin toa
telor streine și tai șinei a elor 
din toată țara, Lucră.ileCu losi 
deschise de tov. Marin Florea 
lonescu, care a salutat pe dele
gatul polonez, spșit în ace(i 
ai.
Raportul tov. Gh. Apostol

Tov. Qheorghe Apo fol, pro 
ședințele ,C. G. M. a prezentat 
apoi în fața 'Congresul 1 rapor
tul de ac.ivita.e al Confedera
ției Generale a Muncii dela 'pli
ni ul Congres până a.tăai.

IHipa, ce a ară at că ;zi con- 
kițiunile interne și (externe simț 
al.ele decât ce.e în care a avui 
loc primul Congres, <l-sa a 
țpus:

Congresul da constituire al 
Confederației Generale a Mim 
•ii a avut ioc în momentil 
«ând Armata Sovietică a eli e 
»at România și Bulgarii de co
tropitorii naziș i, când Tin- ' 
landa a fost scoasă kl n raz O', 
când eliberarea Polon; i Li Un 
tăriei era aproape te. minată, 
•ând Armata Ro ie eli era el 
5o milioane de Jocaitori Gn .Eu-

suini C. (>. M, „Cu ocazia 
crlef de a 30*a  aniversări a 
Mărci Revoluții Socialiste, am 
înregistrat și noi un nou pas, 
în desvolrarea democrației noa
stre populare prin lovitura dată 
reacțiunii, prin trimiterea pe 
banca acuzăiii a complotiștilor 
și a agenților imperialismului 
anglo-americai', prin întărirea 
guvernului cu noui elemente 
muncitorești noui «kmente ale 
forțelor realmente democratice, 
reprezentanții țărănimii și ai 
masselor largi populare. Avem 
astăzi în fiuntea țării un gu
vern eu adevărat popular, un 
guvern cu adevărat democrat, 
un guvern care aie sprijinul 
deplin al îmregei clase munci
toare al țărănimii muncitoare 
șl al masselor largi populare.

Și aceasta are o însemnă
tate covârșitoare în desvolta» 
rea democrației noastre/'

In ceeace privește sarcinile 
și angajamentele luate cu a- 
ceastă ocazie, ele au fost clar

B. Someșfnlcanu
(Continuare în pag. 2-a)

Femeile din întreaga lume salută 
numirea tov. ANA PAUKER 

în fruntea Ministerului de Externe
Cu ocizia inst.il.rii sale 

facerilor Strei ,e, tovarășa ANA 
se telegrame de tel citări .și 
t rea ga lume.

Iată câteva din acesîe •

în fruntea IDepartamen ulut'A- 
PAUrER, a primit numeroa- 
salut dm partea femed.,rtoin in-

Tov ANA PAUKER*

ropa și aproape întreg (ei io 
riul sovietic. <.

Tov- Oh. A podul s’a ocu
pat apoi ae situați.vpol‘ kă Li- 
ternajon.la jn momeitul câ d 
s a constituit Fedcraiia Si.ic.iza 
K Mondială. 1

In cont.nuare, pre.edintele! 
C.G.M. a arătat Sarci iile tra
sate de primul Congres al Sin 
dicatelor Unite, în .0 te vloinej 
niile. Făcând o (analiză a situa
ției internaționale, d-sa a spus:

Cel de al doilea război n.0.1 
dial nu numai ,că â slăiăt po
zițiile capitalismului dar a asciț 
fit și mai mult criza generală 
a capitalismul.! Germania, Ja
ponia și Italia ,au fost dis ruse 
din punct de ve 'ere imilltar în 
tinmp ce în Sud Eotul Europcț 
s’au născut State idemosrad.e 
de tip nou.

Președintele CGM a făcut 
apoi o analiză a con. e.ințclor 
războiului antifascist care 'a d s( 
k o ridicare a 'con.tii.rei po-i 
poarelor din colonii și a prole-i 
Cariatului din lumea în reagă.

TOv. Gheorg .e Apo.tol a
(Continuare in pag. 3-a

Lai 5 Vineri, 14 Nov. 1947.
t*u «tuli »I1UU li auiirir

MBlirn ipratlrU OlrM0UMl
Morali f. I. T. Ir in.Mi I Ml

OM AL P. C. R. PENTRU JUDEȚUL HUNEDOARA
Glasul poporului a fost ascultat!

Procesul spionilor și complotiștilor maniști s’a încheiat printr'o

ASPRĂ dar DREAPTĂ
Maniu și Mihalache condamnați la temniță grea pe viață

Procesul conducătorilor fo
stului par.id na io.ial-ț rănesc 
s’a încheiat Mar i noapte i -.ăi d 
completul de judecată al 1 nbu

IULIU MANIU;
muncă silnică pe viață,

telegrame:
Secretariatul Federației De

mocrate In.ernationale a Fe
meilor vă felicilă că'duros 
cu ocazia numirii ca ministru 
al Afaceri or Externe.

Ca lenei democrate, ne te 
licităm de a număra în rândul 
nos’ru ale femeilor, o femee 
care pantru prima oară în isto 
rie își asumă o astfel de re 
sponsabllitate

Vă urâm succes în munca 
Dvs. pentru asigurarea păcii.

Fruntașa luptătoare a popo- 
, rului spaniol, .Dolloris Ibarruri 
! <La Pasionaria> a trimis tova- 
I rășei Ana Pauker următoarea 

telegramă:

Te îmbrățișez din toată 
inima. Te felicit și îți do
resc mare succes în noua 
ta răspundere.

Uniunea Femeilor Italiene 
vă trimit felicitări pentru 
numirea Dvs. ca ministru 
al Afacerilor Streine, do 
vadă elocventă a recuno 
așterii rolului femeii de 
către democrația avansa 
tă din țara Dvs.

Birourile politice ale P.C.R. și P.S.D 
au adoptat în unanim late proectul 
de platformă al

Birourile Pc litic 2 ale Parti 
dului Comu i.t Român și Per 
tidul Soci d-Democra au jn.it o 
ședință comună lu_nJ in'tfiscu 
ție proectul de pf.tformă și 
normele practi.e ce preg tir.e 
a îniiințării Partidului un C

naiului MEitar al Regiuni a 2-a 
București, în umnimlta e a'j ro_ 
nunțat următoarele c ndmină i:

Ion Mihalache:
muncă silnică pe 

Deoarece cei doi 
principali au peste 60

A in

viață, 
acuzați 
ani pe

deapsa lor se transformă 
temniță grea,

Nicolae Penescu:
5 ani temniță grea.

Nicolae Carandino:
6 ani temniță grea,

llie Lazăr:
12 ani temniță grea,

Grigore Eiculescu Buzești:
muncă silnică pe viață,

Grigore Gafencu:
20 ani muncă silnică,

NU MARIREA la NESFÂRȘIT a IMPOZI
TELOR ce apasăasupra masselornevoiase, 
CI STARPIREA EVAZIUNILOR FiSCALE 

a declarat tov. VASILE LUCA
BUCUREȘTI, 11. (AgerpresX 

La instalarea sa ca Mhiis ru aț 
Finanțelor, care a avut loc cri 
tov. Vasile Luca (a'declarat între 
altele;

Tov. Vasul luca

PARTIDULUI UNIC
Muncitoresc, care a fost edep 
tate în Uiianm i te. ,

Plenul comi.eteor centrale 
ale celor doue parti. e mun ito 
rești s’a întru i. Miercuri dipă 
amiază pentru a-si expune 1 ă- 
rerea asupra celor discutate.

Alexandru Cretzeanu:
muncă silnică pe viață.

Constantin Vișoianu:
15 ani muncă silnică,

V. Rădulescu Pogoneanu:
25 ani temniță grea,

Emil Oprișan:
3 ani temi iță grea,

Florin Roiu :
5 ani temniță grea,

Emil Lăzărescu:
2 ani închisoare corecționalft,

Camil Demetrescu ■
15 ani temniță grea,

Vasile Serdici
10 ani temniță grea.

Radu Niculescu Buzești =
10 < ni detențiune riguroart,

ireae.it


2 ZORI NOI

a
Colțul tlner tulul

. ]

Sărbătorirea zilei internaționale
a tineretului la Deva

DECE NU RODESC POMII
Pomii nu rodesc deloc, sau 

aduc recoltă mică în urmă
toarele cazuri:

1. Când sunt sădiți pe loc 
nenofrivit (deaceca înainte de 
sădiie trebuește întotdeauna 
întrebat inginerul Agro
nom, șeful Ocolului Agricol, 
dică pământul e potrivit sau 
nu pentru pomii Ce urmează 
a fi sădiți)

2. Dacă sunt puși Dreă 
adânc.

3. Daca sunt puși prea des.
4. Când pământul e prea 

sărac si noi nu-l îngrășăm,
5. Dacă stau pe pământ 

prea
6 

sunt 
reci.

umed
Dacă în tiupul înflorii ii 
ploi multe s^u vânturi

Denumirea comunei 
sau a satului

Mărfuri distribuite de Federala Deva, Cooperativelor din plasa Deva

I
I

Bejan
Cb'șrădaga 
Fornâdia
Sulighete 
Câinelui de Jos

Coop, „Minierul" 
Certejul de Sus 

Măgura Topllța 
Topliț» — Mur ■ j

Plasa Deva
Coop. Valea Căia/mlui

Buruene

Coop. „Furnica"
Crlstur 

Arclra
Coop , Muresana"

Hărău
B ■ mpotac 
Chioaindia 
Vârmoga

204
98

284

27
13,500
36

359
170
503

1 ~
6 2
294
852

41
18
57

5
5
5

|
146 153 3

3
3 9

i

24
9
3

26
11
36

58
32
8 >

178
178
178

i

7
4
9

73
43
93

18
1 98
1 48

9
5
5

1623
784

2272

1<
4
2

15
15
15

5
5
5

1
1
1

1
3!40
3 35
3,40

20
20
20

1

20
20
20

72
202

73
213

Coop. , Zorii Zilei ‘
Nevoitș 1 | 1 1 1 1

Nevoleș 189 27 332 567 38 5 136 141 3 9 20 22 64 178 7 73 60 8 1512 7 15 5 1 3 30
Barbura 105 15,750 182 l 315 21 5 76 78 3 9 9 11 35 178 3 30 K0 12 840 5 9 5 1 2 30
Flzeț 122 18 212 366 24 5 88 91 3 9 11 13 40 178 4 43 80 5 976 5 9 5 1 3 30
Stoeneasa 78 11,250 J34 234 16 £. 58 58 3 9 8 9 27 178 3 33 50 4 624 4 9 5 1 3 25

Coop. ,Vulcczana“ 1
Vefel

Boii barzii 52 9 95 171 11 5 42 42 3 9 6 7 21 178 2 23 52 3 456 2 9 5 1 2 20
Herepra 52 9 86 156 16 5 40 39 3 10 8 6 19 178 4 23 35 3 416 2 9 5 1 2 20
Muncelul Mic 148 9 71 132 13 5 34 33 3 10 7 5 17 178 4 18 35 2 352 2 9 5 1 2 20

Coop ,,Avram Ian."
Vălijoara

Dealul — Mare 100 13 500 173 300 20 5 74 75 3 9 10 11 34 178 3 33 73 5 800 5 15 5 1 3 35
Gruelaci 40 6 750 65 120 8 5 32 30 3 9 4 5 16 178 2 18 49 2 320 3 6 5 1 3 10
Sabștioara 06 13 500 185 3'821 5 78 79 3 9 10 11 35 178 3 38 20 5 848 4 15 5 1 3 30
Vălijoara 293 27 250 879130 5 160 100 3 9 15 31 44 178 5 38 40 7 2500 10 42 5 1 2 30
Coop. „Plugarul"

Deva
Almașul Sec 105 15 7?0 182 315 21 5 76 78 3 9 14 16 35 178 3 38 100 5 840 5 9 5 1 3 35 20 20
Bre te lin 51 9 86 153 10 5 40 38 3 9 4 6 19 178 2 20 98 3 4 8 2 9 5 1 3 1520 20
Cârjif 85 13 500 146 255 17 5 60 63 3 9 9 11 29 178 2 25 48 4 680 4 15 5 1 3 10 20 2
Cozia 114 15 750 197 342 23 5 82 85 3 9 14 16 38 178 4 42 48 5 912 4 9 5 1 3 5 20 20
Popești 85 13 500 146 >'55 17 5 6? 63 3 9 9 H 29 178 3 33 50 4 680 3 9 5 l 3 35 20 20
Chergheș 82 13 500 140 246 16 5 60 61 3 9 9 11 29 178 2 2j 25 4 656 3 9 5 1 3 W 20 20
C ăcfu 23 4 500 35 69 5 5 20 17 3 10 5 3 10 1 8 3 13 35 2 184 1 9 5 1 2 10
B^holt 150 20.250 272 450 30 5 iio| 112 31 9 15 16 49 178 5 33 100 7 1200 7 15 5' 1 3 35 20 '0
Coop. „Horia" Deva j 1 1 “ 1 1 1 1 1

Deva | 40 500 62 92 3 io' 14 1 178] 6 43 35 4 1024 5 128 15 2 35 31 30

7. Dacă vara e ploioasă și 
rece, mugurii nu se formează 
și in anul vii'or recolta va fi 
mică.

8. U vie soiuri ru rodesc 
dacă nu sunt plantate îm
preună cu alte soiu i.

9. Dacă pomul e acoperit

Cum se vor distribui cartelele la Deva
Primăria orașului I eva co 

mimică:
Toate întreprinde: ile c jiner 

ciale și Industriale [din'oraș fie 
buc să înainteze in terme i de 
trei zile tabele în două exempla 
re de personalul care nu a .pri
mit încă cartele de imbră.amin 
te și este în drept să primens 
că. Se va atașa și o dovadă a

•îi

c- 
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c

A
1
8
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0
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*CflQ 
A

O
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B 
U

V 
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20
2o
20

1
9 203 351 23 5 35 87 3

1
9 11 13 39 178 4 43 48 5 936 5 18 5 1 3 20

20 250 200 4i)< ■ 3 5 l( 9 114 3 9 H 10 t8 178 5 53 73 7 1216 1 9 5 1 3 20
20 250 527 44 29 5 105 1 IO 3 14 16 48 178 5 53 73 6 176 7 9 5 1 3 35 20
27 34 J 579 17 5 139 1 14 3 9 2< 25 61 178 6 63 75 8 1544 9 9 5 1 3 35
18 •43 252 1 *. 5 61 63 3 9 7 9 29 178 3 33 46 4 67.’ 4 9 5 1 3 30 20

13 500 167 291 19 5 69 73 3 o 9 11 33 178 3 33 50 5 174 4 9 *> 1 3 30
13,500 149 258 17 5 14 64 3 9 9 11 29 178 3 33 50 4 688 1 9 5 1 3 30

o

Sfaturi practice

cu ciuperci (mușchi, licheni)
10. Dacă pomul e atacat 

de însecte (goange.) 
11 Dacă pomul este 

îngrijit, are coroana prea 
asă.

Cu putină bunăvoință toate 
aces'ea s*  pot în ălura și 
munca re va fi răsplă ilă.

ne- 
de-

fiecărui i di i paitea percepției 
daca are achitat Jmp >zi ui .pe 
salariu

Io odată se anunță ct dis ri 
buirea canelelor pe luna 1 e- 
cernbrie se va face la sfâr.i.ul 
lunii, pe baza de abele la intre: 
prinderi, iar popula,ia va primi 
direct dela serv. Aprovizionării 
al Primarii i, în ordine alfabe
tică.

Ziua interna i mal i a i arc
ului a fost sărba/siita la I eva 

in cadrul unui Imare ane ti g 
organizat de Goma < tul | i e- 
țeiii al 1 .N.T.D.R, >n ai i„l r g 
resul ’, und - au I lat cuvin na 
reprezentanții orga .izațiilor de 
tineri, in fața u iu, ii imir ini1 
presionant de participau i, c - 
re au ocupat pana Ha uliimul 
loc sala de.eiită aieîncăpă.oare 
fața de afluența tiner.lir vei iți 
sa salute cu prezența lor ri a 
înfrățire*  in lupta papiică f en 
tru libertate și pac • a tinere u 
lui mondial, ava id iîn frun e 
eroicul tineret sovieli

Deschizând mcetmgul d. col. 
Beneș di cuvâ îtul >id. N>.ti 
Almășan care voruind 'Ji i ț ar- 
tea L’.N S R. face un că.duros 
apel la unitatea ti ieril >r in lu
pta dusă ală uri ț - torțele de
mocrate pcuru .ndep.nu iița > i 
pace împotriva mieudări pini 
noastre scoț urii m mi; e <ali, i 
lor streini, Utipî c.re a <uva 
tul cap. Perța loan d n p.r e. 
tinerilor m.li aii din garmz a 
na Deva, care aduce >aluti.l a- 
cestora !a s rbă o. ii ea ti.ie e u 
lui conștient de menirea lui în 
acțiunea de împiedecare a ți
nui nou război.

In aplauzele asistenți i

vântul tov. Mircea M.la^iu 4*  
namicui ce.re ar al c.iiiie» i 
jude.eiii U.T.M , care an-li e» 
zâ condi.île ol,teci . e l,e or ■■ 
interii ex.ern in c re are loc 
acea.tâ a d iui aniversare a ,i 
lei tineretul i mo .dial, ale ca 
rui jertfe [xm ru p ce și liber
tate ' une.te t,
nerctui din toate Ic l.uiie lumii 
in lagărul for,e.or strâns u, ii 
le in jurul IJ.RSS. c.m.ioa 
na păcii și progresului, forța 
pașnică a soc a asinului, p tri» 
celui mai fer.ci ti ieret al lu
ni.i: tineretul soți tic.

Iii ovațiile entuziaste ale ti
neretului di î toate sectoarele 
muncii manuale i li itelect. ale, 
ia cei di.i urmă cuvâ itul tov. 
Budi loan care aduc sl tul 
călduros al bir. ui i i o i i e u 
lui județean al PartiJu.u Cci- 
muniot Român, ior.a democra
tică cea mai consecventă dm 
tara noa ;tra, erne a aoord.t ti
neretului, în in re ga a cti.i- 
ta<e ilegali i mai ales du,ă 
23 August, 19U, spr j n elec
tiv a.eiție deo e »ti in lu
pta de cucerire a unor conJiții 
tioui de viață cin i uni însăși 
garanța con^oiJari lejmu.tu 
nostru dec. j rat <p e ieri t ea 
țârii noastre diagi. Aia nl că 
nr mul război mo..dial a , pa.t 
unitatea capitdi.tâ prii re liv
rea primii.ui S a. social t i 
subliniind ci cel le al dbi ea 
razbo. a slăbit ‘p>ozi,i.l • mou- 
diale ale ca. Ha i mului, n ari d 
mișcarea a.itifar i a i .nle4- 
nind nașterea rejmu ilo. e 
democrație popii ara, mlauntr I 
cărora topoarele au pornit lu
pta irnpo riva iniper a i .muhi 
anglo-anierica.i, vor; ttorul Ir o 
ce la analiza factor lor < e or in 
intern, damascul.! lega uiile 
leacțiunei .noa tre in er e < u 
imperialiștii s.reiii G compli
citatea unor el.mente Jn p r. 1 
lui Talărescu, prm d mi crea 
căruia a fost consol dai rigâ- 
inul nostru democrat, pornit 
pe calea unor poui .ufa.pt iii 
asigurate irn numi ea noni- 
lor mini tri coinuniș i a tov. 
Ana Pauker La Mn. Af c Strei 
ne tov. Vas.le Luca la Finali,e, 
și tov. Gh. VasTciii ca n i iis.ru 
subsecretar d'- S at la educația 
Națională.

Semnalând sare nele care ' 
stau în fața tineretul I, îidicate 
de tratativele punate '.de cela 
două par.ide munci'.ore.ti 'pen 
tru unificarea pe baza <ei r tis 
inului democratic, ov. Duda 
loan stărue asupra senini.i- 
cației prăbușiri l oftanei, idi
la care se împlinesc rl. ai i, ară
tând puterea morala a luptă.o- 
rilor dm convinge ea cărora a 
țâșnit dârzema care a jelizat 
realității! ;de a ă zi pe drumul 
cel bun, spre binele clasei 

muncitoare, spre binele ,n iegu 
lui popor.

După închiderea mcetmgul i 
și a [ rogramu ui a is ic pre
zentat de organiza.iiie i'j.’i M. 
din județ a (armat defilarea în 
Piața Uni'rei din i'.’eva, h care 
au participat orgii i laji.e U. 1. 
M. elevii, și armata.

i

Arestarea unui criminal
Poliții dii Petroșcni a are 

stat zilele trecute pe (ndirmUj. 
Cilava Nicolae, evadat din în
chisoarea dm Brad și ștab.Ut 
în Valea Jiului, unde in en.iona 
să se angajeze La'm.ne.e din.J.u 
peni cu actele fratelui său de
cedat, pen ru a se sustrage de
la urmărirea organelor (poliție
nești.

Glava Nlcola.’ a fo t <o.id..m 
nat la 12 ani închisoare pen ru 
tâlhărie, la drumul 'ma>e ■.« 
către t ribunalul IKva, de1 un e 
a dezertat în fuga lui omorând 
ungard.an. «’.w •- -•

iis.ru
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Lucrările celui de al doilea Congres al GG.M.
(Urmir*  din p.jg 1-a)

torent apoi li an li/.nrea iui-' 
Șei interne arăt .ud ,c.i pe ioR 
&i de timp scursa ulei i pi linul 
Congres de Constituire a ij. 
O.M. și puia în prezint, poate 
fi caracterizată <Jrcp. 'una c iu 
eto.ee cele mai im^x-rtan eti i 
iwtor-a lutf i elite '.imm i oarq 
0 în acea ta perioadt au f<> t 
taiaptibt • leiorme cemoc a ice 
cr lac cin te țâri noastre. Re- 
*cțiunea inc.iii iu 'ir ne u 
luli t Majiu, acu ăt'Si ini[ iedi 
•e toate re il arile cla ei Intimi 
(oare in'rtjj'iiui popor, dar
prin participarea li nur 1 ba- 
țâlii duse de [ op.nul 1.0 tru, 
CGM â adus contribuia ai în

semnata li msan ui ,irea ță
rii.

iot Gheorghe Apo toi a 
trecut apo. li realiza de .orgv 
«izatorice al • C(ÎM .Ț d,a e. e- 
•ca la rea! z.irile conomi.e, o 
eiale șt profesio 1 le. 'In conți 
Muare, ov. Gheorghe 'Apo toi 
a arătat cum au fo. înfăp ui q 
aces.e realziri cate ,a.i fi st m- 
făpiuite n en ><■ In donieninl 
muncii culturale i artis ice actî 
tarea s’a desîă.urat n m z'mul

( te d«rec i. Au lost înfi.nț ,e 5 
mii 4oo biblioteci cu 1.’.bo oa 
volume, Corn tetul Oen.r 1 al 
Conf. G-rală a Mu icul a ckt o 
deosebită atenție probleme or 
lega.e d? con iițiu ii*  e vi ți 
*i tnunci ale tineretului și fe
meilor.

In încheere, tov. Gheorg e 
Apo stol a rata' că Conîeder, 
fia Ge ,er lă a Muici con ec 
ventă concepțiilor ;, i rez 1 iț
ei adoptate de Fee era.ta Si di 
eală Mond'iilă atât in contre 
*ul de constituire câ. și în șe- 
dmp I? ultrr'Oare al- b roului 
execu iv a dus io a tivitatq per 
maneită țt. ce vel ar a le.iti.i e 
tului de solid r t-te >nt-rnati nală cu 
toate popoare'e din lume 'dor
nice de libertate, ipa.e, j rogres 
și în deosebi cu munci or.meai 
prigonită cit țările 'fa ci,te ți 
reacționare.

In cont nuarc a v r, it lepre 
zentantul sindica elor polo .eze 
care a adus sal itul a 2 <i um. 
milioane si idicali ti din Do.o- 
ilia. Delegatul polonez a iratit 
apoi lupta pe care o duce mun
citorimea salaiidă din lo'oiii 
pentru rid-ea ea st n hrdul i 
de viață, menționând că’rea iza- 
rile obținute în Polonii se da
toreze în pr mul rând colalo 
rări forțelor democra.e cu sin 
dicatele. Li încheere a ur t >pcr 
la muncă ți succes în luptajen; 
tru pace pe case o duc sal ni - 
♦ii din România.

Ședința de Luni 
după amiază

La orele 16 tov.'Gh. Apostol 
deschide în continuare ședința, 
dâud cuvântul lui Petrovici, C u 
șan, șeful delegația’ 'Jugo9'la- 
ve.

Acesta dupj ce Siiută în nu 
mele masselo' mu cto re ji- 
toslave tânăra democra, e ro
maneasca, demască ma ev.eld 
reacț.unii imperiali ta interna
ționale.

Favel Lala din partea II. T.

Uzinele Metalurgice din 
Copșa Mică și Cugir 

livrează prompt din depo
zitul p ooriu din București, 
Calea Victoriei Nr. 1 6. t“- 
kfon 3 — 41,03 și 4-34 78 
direct comerctanților și coo
perativelor următoarele :

Tuburi de vânătoare, car
tușe de vânătoare, capse 
Gevelnt, alice, precum si 
scule de lăcătuș*  lie ('Irști 
patent, chei franceze chei 
tubulare, etc.) scule de 
precizie ti instrumente de 
măsurat de precizie, șublere 
și mlcrometre, 1—5 

M. mul(Ume.,te de sprijinii a 
cordat de C.G.M. ile qnd[ici- 
lor tinere ul .1 ca e coi nd 
mobilizat m lupt i (pentru pace 
și democra,ie.

Irccind la ordine i de zi (ov 
Gh. Apos.ol pro une menii ri£ 
comisiiu ilor d’C vali lare, ian 
d.dare, stitue ,i iczot > ii, c - 
misiuni care sunt apro ate n 
unanimitate de congre iș i.

Conținu nd erii -al. t r lo 
delegațiilor străine, k.os a Ist 
van în numele celor l.5oo ooo 
niunc tori G di aii,ti magiiari 
subliniază nece i atea cri er.i u:- 
nui front comun (împotriva |mr 
perialisinului.

In numele poporului muu i- 
tor celioslo>a.' lo î Ir tiva a- 
sigură poporul lomân de în
treaga adm rație.

D.ipi *al  tul idui ccngcs:-

SINDICATELE DIN DEVA
salută lucrările

Activul de baza al țin lua
telor din Deva, în.tuni, n șc-cin, 
ta plenara dm 8 Noembrie a. 
c, a votat io no'iune, prii c.-ț 
re salutând de chiderca vel i q

Populația a iMl ui (lan
Săptămâna Prieteniei Româno-Sovietice și aniversa
rea Marei Revoluții Socialiste din Octomvrie \

Populația hunedoreană ca ș*.  
restul porulaței dii fc.ara, a 
sărbătorit ca un elan vig ros 
săptămâna prieteni-i Roman.- 
Sovieiice Prii me tinjși.i p:>[u 
lare. festivaluri ar,is ce, ,com- 
petițiui.i sportive, e c., ț fctă- 
mâi'.a pri ie .iei Rom no-Sovic 
tice a avut un a pect cei adevă
rată sărbătoare naponaia

LA DGBRA, în z, ua de 2,Noi 
embrîe a. c. a avut loc u i m i 
re meeing popular .a care a 
par icipa. întreaga populi.i: la- 
cală. Au confe eațiat tov. Ro
manei; Rudoli jun o. ți A'ircea 
Pascu des: re v'ața Iși'opera ma
relui Leali.

In ziua de Z Noembrie a 
fost organizată o rcu,,iă ser
bare arii..ici da;ă cu coniur 
sul șc li,or din locațita.e.

Au voroit tov. Rot in on Neg 
lila scoțând în ieiiJenă marea 
importanță a zilei, ipriete ia Ni- 
na Vlad ocup înau-oe 'pe 1 rg 
de real.zările femei _o\ie.iee ’i 
tov. Lazăr Sim'un.

Program'ul a tOot coni[ledai 
cu coruri „reci.ăii iji dansuri na
ționale române si :o\ieice. ’

IN VALEA Jll'LUl, Săptă 
mâna Prieteniei Rom no-S.o. ie. 
tice a fost un prilej den-fnniare 
a recuno. tntei și admriti.l 
cu care muncitorimea '.de aci 
privește spre pat ia democrați i 
Uniunea Soiieică,-

La Petroșani în ziua de 1 > - 
embrie a acut loc într’un cedru 
solemn inaugurarea Săptămânii 
Prieteniei Ro nâno-So' i- tice, un
de au vorbit tdv. Nemeș dii 
partea ARLUS-ului ți tov. Șlă 
nescu Dumitru dirie.to.ul Sec
ției Române a Teatrului Mun
citoresc din Valea jiului, sub
liniind importan a ice tei S p 
tamâiii.

Duminică 2 Noembiie, ’a 
desfășurat in prezen a itmiii tm 
presionar.t număr de pa tic - 
panți o reu i a 'manifestație 1 
sportivă.

Luni 3 Noembrie ,a avut Lc 
un reușit festival ar istic dat e 
Secția Culturală a Si idi-ituliu 
Miner di i Pe:ro;ani.

Marți 4 Noembrie n cad ul 
A.Gl.R-ului a avut loc o adu
nare a tuturor ehnidenilor li 
care a luat cuvântul d. in p. 

lui de delegatul lAlbar.iei caifl 
trece în revistă Ireali ă ile dt 
mocra i e din acea.tă micj l i r1 
eroica țară, urcă la tribună Iglio 
Bossi reprezentau ul dilegi i.ii 
italiene.

Fac indu-se ecoul celor 7 mi
lioane de muncitori iul».ni' n- 
cadrați în Federatții It lima a 
Muncii oratorul expune l-itua 
(ia încordată crea'ă in II li., 
în turna repet ițelor presiuni im 
periabste care vor isa'fobo ea <ă 
aceasta țară ca p trmbulnă 
a expansionismului lor nesă
buit.

După V. Tattri delega 11 or
gan zițiilor s.n i a e Jnlame e, 
urmeazi la cuvânt îeprezent n 
tul miu.citoriniii aus.riace, i s' 
kar Dai'Kler.

Congresului C. G. ffl.
al doilea Congres General j1 
Sindica elor lini e din România, 
se solidarizează cu Jiotirl ile 
ce se vor lua în acest înalt for 
muncitoresc.

Bogdan G11. vorb nd g'espre ,, 
„Rolul technicie.ii.or m U. R. 
S. S.”

Miercuri 5 Noemb ie A pa, a 
rea Patriotică cu voncursul șco 
Iilor loca.e ,a dat un reușit fe
stival ariisjc.

Joi 6 Noembrie după termi
narea meetingului < rg nizat de 
U.F.A.R. s’a rulat grandosil 
film sovietic „Omul cu'l.ooo de 
fețe”.

Săptămâna Pri.te iei Româ- 
no-Soviet ce, a culmi at prin 
sărbătorirea entuzias ă a celei 
de a 3o-a anivers.r.1 a Marei 
Revoluți Socialiste din Octom
brie.

LA CRIȘQIOR, An iver-a- 
rea Revoluției Socialiste d a Oc 
tombr.e a fost s^rta ori.a prin- 
tr’un mare meeting Ha c.re'iov. 
Albu Ioan secretarul org-nizi 
(iei locale a P.C.R/a \'crL,it de
spre marea importanța a Re
voluției Sociali te d. JJi.o Ioan 
dir soc. Mi;a despre',,Techri a 
în U.R.S S.”, tov, .Bascii a ex
pus lupta popoarelor sovieUcq 
pentru libertate, pace și prog 
res, iar în încheere a \crl it tc,'\,; 
Roncea Nicolae reprezentantul 
Uniunii Minere”.

A urmat un program artis
tic organizat de eleci șco.lei ; e 
cadre a P.C.R

Serbarea, a luat isfârdt în- 
tr’o atmosfera de viu en u 
ziasm.

LA TELIUC. Întreaga popu 
lație locală a ținut să-,.iimari.e- 
ste marea bucurie i admira
ție pentru Revoluția Social.sta 
din Octombrie, care a ide ;cl is 
drumuri noul lumei im'ui.citoare.

Meetingul a avut 'loc în sala 
cantinei muncitoreș i und? au 
luat cuvântul d. .Laz;r Mi’iail, 
tov. Mocanii Ioan i M r in 
Ioan secretarul organiza,i i lo 
cale a P.C.R

Programul aitistic execu'at 
de elevii școaleior iprima e a 
eoni, Iectat buna reușită a me
etingului

LA LUPENI, în bala Pal tu 
lui Cultural, s’. u desfăș, ral 
o serie de *festiraluri  urtis i d 
date cu cozeur, ul ergani. a iilor 
muncitoreșii s școlilor d ri lo

calitate, însoțite de conferințe

Va avea și orașul nostru o baie publică

Acțiunea pornită de 
organele edilitare 

pentru amenajarea unei băi
Necesita'ea instalări mei ’br i 

populare ez,e re imțita m o al 
sul nostru mai ăl s d ț opulați i 
cu venituri reduse ca e n’a a- 
vut p>osibiliiatea să-și j.ist le e 
o baie la locuința.

Recunoscând acest lucru j ri 
mărul urbei noastre d. AJi i n 
Popa și-a pus m pl n l c.e nu n' 
că încă dela venirea d-sale n 
fruntea treburilor ob/ed1, ea- 
lizarea ace ,tei dori, e a popu-*  
iaț'ci. Deasemcnea /i rul nos- 

| tru s’a ocupat încă acum câte- 
' va luni în col unele sale de a 

ceasta probleme tralând-o n 
special din punct '.de ve ere sa
nitar.

Primul pas circ s’a făcut n 
vederea punerii în ații tare 'a 
acestui deziderat general a fost 
obținerea din p ,r ea Min.ste u- 
lui a localului în care a fo t 
Instalată baia ca/arm i d-l' roi 
lele cetății.

Odată această ilcdire olju- 
nuta se pune problema îeno 
varii ei spre a puica li folosita 
E vorbă in sLecal d repera.ei

care au evidențiat jimport nța 
și caracterul sincer <1 duia ii 
al pr.e edei ce lejgi cele două 
popoare \ecine.

In ziua de 7 Noembrie a. c., 
a fost organizat de că re F.U.M. 
un mare meeting, p ,pLl r Ha 
care au con.erenjat tov. Pău 
nescu despre „Revcl i.ia in Oc 
tombrie” i r tov. dr. Solomcn 
a făcut un larg istoric al Par
tidului Eol,evic. ;

LA ORAțTlE. Aniversarei 
Revoluției Socialiste a io t s. r- 
bătorită în acelaș spiri. de viu 
entuziasm.

In sala Tea’rulii .Cenrl a 
avut loc o jnare ser a e po
pulară la care au vor it d I ti 
Col. Florian Ion ipreședin.el.ef 
A.RJL U.S,-uIui, tov, Emil ’1 u- 
dor din partea iP.S.,D-ului’ ’-j; 
tov. Duduia Andrei dm partea 
P.C.R. care a făcut o larga e- 
xpunere asupra Revoluției So
cialiste. ;

Conferințele au fost inc: d- 
ra‘e de un frumos program ar 
fistic, dat cu Iconcursul licee
lor și a tuturor [organizațiilor 
democratice.

instalațiilor care se află acoQ 
ca de exemplu cazanul, țeci.e! 
cari necesită o revize (gene
rala.

Dar fiindcă primării nu po
seda în momentul de fa,ă Ion 
durile nece.-are [eniru (pune
rea în funcțiune a băii și dcoai 
rece situa,ia aceista nu m i ț oa 
te dăinui, Corni ia Inteiim ră( 
a târâșului Deva a hotarit in- 
tr’o ședință să înceapă o co'e. tăi 
benevolă t eu ru str. liberia pu
nici nece are.

Interesându-ne la I r m rie 
am fost informați ca e nevoie! 
pentru punerea haii in stare dd 
funcționare de un fon 1 de un 
milion Ici In ceea e privește 
durata reparațiilor ca e te (e- 
valuata la 2 G luni, Idupă sta 
rea de uzură a cazanului e re 
va fi reparat li atelie ele c.f.r. 
Simeria contra pla.a Buia va 
avea dușur, aburi :,i un b zin 

și va fi pri i prețunl • fix teza- 
cesibdă masselor largi a e po
pulați.i din oraș.

Populația care a 'Simțit pq 
propr.a pi le ce în1 eainn i li.i 
sa unei b 4 publice precum șl 
cea care are lezolvată ;ce stă! 
problem ., e te cl ema ă s:î t ri-> 
mească cu încredere și 111103 voi 
ințS pe membri eonii ei i te 
rimare care o va vizita, știind 
că prin contribu.ia fie.ări.iu .e 
va putea real.zi o operă sp.ei 
binele și sănăia ea populației 
din orașul nostru. '

(Coloanele zi ruli 1 r.o tru 
Sunt puse la dispozi.ii tu uror 
acelora cari vor \e.u’cu propu-, 
neri concrete ș*  con t:uc 1 e' 
pentru re 1 zarea cât imn grăbi 
nică a acestui de.iâerut).

Numai în câteva zile 
2070 moțiuni pentru 
condamnarea maniștilor

BUCUREȘTI, 11 (Agerp.re > 
Tribunalul Mi itar al Regi.ui.ii 
a 2-a București, a prunii în 
ultimele zUe un număr de 2 o7o 
telegrame și moțiuni Votate în 
adunari publiqe în fabrici, bi
rouri și instituții, pi in care se 
cere aspra cond-mnare a acu
zaților Maniu, Mi.ialache, Ni- 
culescu-Buze.ti, Nicolae Penes- 
cu ș. a..

Realizări
și angajamente noui

Urmare din pag. l-a

expuse de tov. Gh. Gheorghiu- 
Dej secretar general al Parti
dului Comunist Român și mi
nistrul Industriei și Comerțu
lui.

Ele cuprind probleme din 
domeniul vieții noastre politice, 
și sociale sarcini care trebuesc 
rezolvate până la capăt, căci 
împreună cu Propunerile *P,  
C. R. sunt menite să îmbu
nătățească substanțial condițiile 
de viață a celor ce muncesc.

Actuala formulă a guvernu
lui sprijinit de poporul întreg 
este o garanție, că toate a- 
cestea vor fi înfăptuite.

B. Someșfeleanu

Cinematograful „Progresul**
Prezintă;

Senzaționalul film

CONTRA SPIONAJ
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SENTINȚA IN PROCESUL
spionilor eomploSațfiolor mann^lî

JVuerțjcm mainlc
LUPTÂND CU SUCCES

PENTRU
Urmare din pag, l a

Ion Mociony Stârcea:
2 ani închisoare corecțională,

Col. în rez. Stoica Ștefan:
8 ani detențiune riguroasă,

Lt.-col. Stâtescu Dumitru:
1 an detențiune simp'ă.

Acuzații au fost condam
nați deasemenea la degradare 
civică și militară, la confisca
rea averii și plata cheltuelilor 
de judecată.

Aceasta este 'en ința pe ca
re Tribunnalui A i Rar al Regiu 
nii a 2-a Bucure ti, ascultând 
glașul unanim al p parului, a 
aplicat-o spio: ilor, rom, 1 , iș i 
lor și trădăr ilor Lin irun ea 
fostului par'iid i.a,ional - ț ră
nesc.

Este o sentința aspră dar 
dreapta.

Ea vine ca o răspl ta [ ei 
care poporul o da acelora care 
ani dearandul l-au .n.elat, asu-

Când începe distribuirea 
rației de zahăr pe Noembrie

Oficiul Economic |ud. comunicăl 
Cooperativele care nu au ri

dicat zahărul pe luna Ocom» 
brie, pentru populația urbană, 
rurala și salaria i sunt înș iința 
te că li-se acorda un ui iin ter 
meu pană la 15 Noembrie a. 
c., pentru ridicare In caz con
trar, can itațile rămân blocate 
la dispozi ia Mini ter./îui "Indu
striei și Gomenu ui.

Preturile și Primăriile vor 
ccntr 1 za da el: dela Li titu ii 
cu personalul care nu a primit 
canele de îmbrăcăminte iin ve; 
deica obțioeni lor. Aceasta se va

| DIN TO TA LUMEA j
— Comitetul național al 2Sch 

ciației pentru prietaia america 
no-sovie ică a organizat în ora 
șele Sta.elor-Uni e, mari mee 
ringuri cu ocazia aniversării 
Marei Revolu ii Socialiste d n 
Octombrie, ava. d ca i.tifccn 
solidarea reliilor de priete
nie între Uniunea Sovietică șl’ 
Statele Uni.e.

«

— După plecarea în străină 
tate a fruntașului opo i io i,t 
maghiar Pfeiier, a îi ceput des 
compunerea partidului s u, Sd 
prevede că mul/'ieput ți ver 
părăsi acest partid pen ru a for 
tna un partid nou. Numero ț 
fruntași ai Parud-ilui lui Pfei 
ter caută să Intre in al e parti 
de. u

— D. Richard prepelițele 
confederației naționale a comer- 
cianilor și i .duririașilor din • 
Franța a atras atențiunea cl in
tegrarea Franței in blocul dola
rului” ar însemna ruina 'pentru 
oamenii de afaceri france i 

prit și masacrat, acelor., care 
au aruncat țara în ghiirc-le f s- 
cismului german t rând-o Ii 
războiul distrugător anioriq- 
tic iar acum făcând i-se ge .ții 
spionajului a gd-. ine ic n pre 
găteau însurcc ia armată pe.i 
tru răsturnări a regimului de
mocrat și trans orm rea ,ț ri 
într’un focar de raz.ioi ci il

Senrin.a trebui- sa c ns itue 
o lecție pentru loți'acei careu u 
nându-se deacurmezi ui 
des volta rii democratice a po-

M. S. REGELE MltlAI I.
va lipsi din

MM- LL. Regele Mi'i;î I și 
Regina-Mamă E ena 'jind invf 
tați a lua parte la cJebr re, tă 
ivițuriei A. S. Prîr.cResi L li a- 
beta a Angliei au părăsit ara 
Miercuri drni. li ora 3 țle.jnJ! 
cu avionul de pe aeroportul Lă 
neasa. MM LL vor ii /si din ța
ră aproximativ 2o 'zile. '

La plecare MM LL au fost 
salu ați de d. prim-mi.îistru dr. 
Petru Groza împreună jcu'tova-i

face până la d ta ide 15 Noem 
brie a. c.. (

Toate Coopera ivele care .u 
primit zahăr sunt oblicate să-l 
justifice până la |2o 'Noembrie 
a. c., cu bonuri de cartela sau 
tabele nom.nale pen ru popu
lația rurală și 'iu ic i marii i o- 
lați conform ordinelor ante.j a 
re. (

începând cu ziua :de 15 Noem 
brie a. c., începe distribui irea 
zahărului pe luna Noembrie 
pentru populația umană, rur lă, 
salar ați, cantine, spit.lc, |s na- 
torri. orfelinate, etc..

— In urma junei sentințe a 
tribunalului extraordii r iin A- 
tena, medicul lamo ia a fost 
condamnat li moarte, ■fiind' a- 
cuzat că ar fi dit ajutor me 
dical partizanilor.

*

LONDRA. — Un grup de c'e 
putați laburi ti a rc ru astazi 
în Caemra Clomu îelor, des în
tărea Camere. Lorzilor, c, ii :d 
,,o insti.u.ie inuili cri o sar
cină pentru o. comunda e li
beră”. ț . ■:

rnziî
la frontiera de Sud Est 
a Ungariei

BUDAPESTA, 11 (Agerpres) 
MTI Transmite: 1

Razii în stil itn'are au fostp 
efectuate la frontiera de 'Suâ- 
Est a Ungariei pentru a se 
împiedeca acrivi.atea con rzb n- 
dișrilor.

61o persoane au fost aresta
te în cursul acestor razii dela 
4 — 6 .Noembrie-

poporul nomân, vor cu ta < odă 
șia agen ilor trusturi < r Sin e- 
riali te pentru a vi de iniciese- 
le țarii.

Prin pedeipsa exeinpl.ra ib 
care a dd-o arând o ilor sal 
poporul român a țlo*e  it că 
știe sa-i apere .bunurile eme
rite, ști să-,i pĂseis.că 1i era 
tea națională ,i ndepeu e ți.

Onidiin.area lui Manii și a 
c'icei sale nete e.te cale, 'de
mocrației noa tre popul re 6, rC 
noul victorii lumi oase. ț

tară 20 zile
rușii și d-r.ii 'miniștri • Gheor- 
glriu-Dej, Ana l’aal.er, T^o.iarl 
George cu, ț rof. Traia i Săvu- 
lescu, Ș.efan Voi.ee, Ion la;, 
Floriei Fagdazar, lotir 'Ră ă 
ceanu, Teodor lordăcl eseu, Oc 
tav Livezea.iu, g-ral JViidflas 
car, Emil Bodnăraș, g-ral I ă 
măceanu, ș. a.

Deasemcnci se m i a hu pre 
zenți A. $. .Arhiducesa ’ileam, 
membrii Casei ( i ile și 'Milita 
re; a M. S. 'Regelui, repre/e tan 
ții Corpului Liplomari'c, nia 
s'rul Miitail Sadoven1, ț rc ti 
diatele Adunării I Cp ta ilor, 
primarul gene.al al Capi.a e 
ș. a.

înainte de plecare M S. 
Regele s’a întreținut c i Roți 
inembr i Guvernul i apoi a 'de
colat cu un avio.t person I cu 
două moto re, condus de oo 
mandorul Udnski.

In d.um spre Londra, MMI 
LL se vor opri ,n Elveția și 
Franța. !

Noul guvernator 
al B. N. R.

In urma demi 'i.i fest I i gu 
vernator al Băncii Naț. a I- o- 
mânic'i, tov. Aurel Vij: Ii, vîce 
guvernator a B.N.R , a 'fost nu 
mit guvernator.

ESTE o
a mișcării muncitorești internaționale

Comentările presei italiene asupra complcctării 
guvernului român

ROMA. — Toae ziarele ita 
taliene fac ample come tir i a- 
supra personalităț i nouL.i imi- 
nistru de externe al Roinf.n ei.

Sub t.tlul ,,Tovarășa Ana.. 
Pauker”, zarul UNIRĂ, (ofi
ciosul partidul i comu. ist ita
lian, rcljvă în.re alt le ti e utul 
de lupte al actualei co.uiucă-i 
toare a poli ic .i e.derae a Ro
mâniei, sc ii d:

Prima șe desfățoa ă în anul 
1936 prin procesul ide a Craio- 
va înscenat de ban Ja fasc s o- 
dictatorială ce guverna țara a- 
tunci. Ana Pauker,, m'cursul' u- 
nor lungi și crude idesbateri, a 
demonstrat pr n cuvântul ci ;,i 
acela al mar.orilor, mun.ito i 'ei 
țărani întreaga dramă a popo 
rului român. Din acuzata, Ana 
Pauker se transforma n cuz, 

toare a regimului de cpre i me

consol darea stu-țiel economice și financiare a lărli 
U I conso idarea șl întărirea regimului nostru d moc at 
ffj înfăptuirea marelui nostru ide I: 'desființam. explo - 

țări omului de către om și înfăptui ea sac ial s a ului 

Cuvântarea tov. Vasile Luca la Congresul C.G.M.
Tovară.i delega i! Sunt in ăr 

cinat din parii a Gonii etului 
Central al Partidului O in nist 
Român, sa aduc salutul căi u 
ros celui de al Uo lea < o.igrie 
al Sindicatelor L ni e din 'Ro
mânia. (Apl uze p ter Jc . Sa 
la în picioare imai i e te za . n 
tru P.G.R ). ,

Cu acea .tu oc ziune, \i.i 6â 
subl niez suc esele nuri ale 
m/or i s*ind».  1 în '‘ara noa
stră. și in primul rât d cri m*Q  
mare suc.es: Refac re, și pă 
sirarea unita ii si dic le.

Aceasta unita e si disla â 
întărit și a |p ij i iniat.-a de 
acț.une în Frontal Uni? Mun i- 
toresc și colibora e, frăția că, 
între P.C.R și P.S,D,

Al do.lei iuc e> mp rlant c- 
ste încredere î masselor 1 ,rgi; 
încredeiea absoluta a ila ei 
muncitoare orga izită n sin
dicate în Froniul L nic Mun
citoresc, care și-a iCAprinut a- 
ceastă încred re alegând n 
fruntea conducerii sindicale t c 
mai pe acei muncitori comu
niști și soc li,ti, ia e merg mâ 
nă în mână, pentru reiLce.ea u- 
nității detiii.ive, din pu c Ue 
vedere pol tic, orga i a ric ai 
ideologic, a da ei fmu cikM e, 
spre un partid punic mun ito- 
resc.

Sindic .tele noastre uiie, 11 
reușit să mobilizez.- îi tre ga 
clasă muncitoare, în lupt*  pen 
tru democrati area țar i, în 
lupta împotriva încercării >r . 
(In pait a ie c.iu ii interne 
din partea im/erialismul i nion 
dial de a răsturna regUnua , o 
stru democrat și a tr.ns orma 
țara noastră d i nou îi.t 'o \a 
sala a niiperi Iismului.

Noi am îsoutit ca prin uni
tatea noas.ră ie lac.iur.e, prin 
Frontul Unic Munci.ore.c, su® 
tinut de întreaga clasă nun i- 
toare, să hotărim fcoarta ț o, cru 
lui nostru.

Sprij uita de clasa muncitoare 
organizată în sindicate, spri,i

a României pe care 'I d.-nun'.ă 
opini i publ ce mo diale.

Articolul -ritează nu . e e apă
rătoarelor e. Lucre.iu Pat așci 
nu și Maurer, și evocă înt. eagi 
atmosferă a procesului in.:.d 
rând în cuv n e cal e numele 
celor doi niar.i i a, pai ti ului 
comuni.t roman: Alexandru Sa 
hia și llie Pintilie.

Ziarul UNITA continuă a t 
fel: A doua fază decisivă cin 
viața Anei Paul ier se sesză. 
în anii gr.i ai războiu ui ctu 1, 
când ea organizează s.i 'n u 1 - 
țește divizia „Tudor Viadmii- 
rescu”, în fru:i ea căre a se în
toarce în România și parii i ă 
la alungarea râpelor germane.

Ana Pauker, h.cl eie zGrul e 
ste o glorie ța inișcarii munci p- 
rești internaționale. 

ni'ă de imis ele largi i e 6- 
ranimea mu cil aie deniocr - 
tia noastra a mers înainte ii 
succes in succe i cu oca ik 
cele de a 3o-a .nu'Rrrr, rl 
Marei Recolu ii Soc<a.i te, in 
înregistrat ,i noi un ța . ii 
desvoltarea , m cr.ițni n a- 
stre popul re , rin lovitura d iii 
reacțiunii pri.i t mii.crea pe 
banca acuz rd a ;>mph>ti >O» 
și a agen.Hor iiiț en li mul I 
anglo-amci c m 1 uri i t r reia 
guvernulu cu noul el in nte 
inuncitorești no i clem-n e le 
forțelor rc- Iniente den.o rat 
ce reprezeut iuții ț, anini » 
ai masselor 1 ,rgi pio ulare fa- 
pjlauze), im-cin ic- za ca avem 
astăz.în frmitia arii un g 
vern cu ade Arat p >pi 1 r, Tin 
guvern cu d.varat . inoir l. 
un guvern c re .re sp ju uj 
deplin ai într ei clas- ni n- 
cltoare și a țara i mun ito 
re.

Forțele inipc-ri Emul i n 
frunte cu cap au, no oo. si 
amer.can, îc.ce rc , azi 
teze la indepen e i a n ți' na- 
la și la b ta e ut ror po
poarelor. Ek.- i.cearca «m- 
pyună pupo i le te d n e lor 
de acapirare ,i e jeiri.i'e.

ImpxAriva ai r m c ri, 
tara noastra i r Uliul ■ trj 
democratic i ic/Gi t î ,e fstă 
puternic. Mergem n in e, c» 
târli lup.and ci sa ces, , peț 
triva tuiuror gi eutail r j e.i- 
tru coiisold»ii , i . mii e e- 
gmiului nost u democrat e a 
îniă itu re . marei i o tru ide I 
d-siiiaț rea exilot .ri , mu 
lui de către om i n aț t ire . 
socialismul ii aț 1 uze u.e . 
și îndeba ,g repet te) '

Ț ,ra noa tr ninge mp ei- 
nă cu .a, le iu denu . r țic . < ă, 
alătur, de mare, ș te e a i CG 
lismului, a democ a i-, 1 a
cri l ,lianei So.ie.i-i a 1 t,z» 
putermec), in 1 pta o r tă 
pe.itru ie p igr.e .ii i ror n- 
cercarilor p, ov .aba. il-î t .ță 
tătoriior de ra. , ic.

Dragi to a ■1 cocgre.-i ti.
In fața n ias ra t i dc- cum 

înainte ,i mai otărit, i m i 
ascuțit, probkma mo! liz rii 
tuturor toi c o dem< c a ic ■ 
din țara noastra: ca m nci- 
toare, ț ,ra ..mea inu ito re, 
intcLctu.li a ei progr i 'a, 
massele ia g r pulire intru 
a înlătură i 1 m le i una i e - 
le reacțiunii i de f s isinu- 
luij peitru in.a ura : ied i.e,
sabotajul și spec, i U. ta î 
deacurmezi i 1 a i u ii e con- 
sol d re ;t> ilizarii nion taia 
și de refacere economici a ța-" 
rii.

Tre ue sa mobili'ăin. si ri
dicam cutii i sini 1 i i'egului 
popor, peitru a ir.de lini șat
ena grea și inaie ță i turnă, 
ce ne revine nou , ceia d * 
clădi e.o.iomia oarira n io- 
nală pe baze noiu așa ,ncâț 
toate bunurile țarii sa fie in 
folosul pOpOruiu., in folosu 
celor ce produc aceste bucuri.

ZORI NOI 
primește mică și mare 
publicitate
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