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Uriașul meeting din Capitală 
prezidat de d. Dr. Petru Groza 

AU LUAT CUVÂNTUL 
Tov. GHEORGHE GHEORGHlU-DEJ 

.Secretarul General al P. C R.

IBELn

IOSIF BROZ T ITO
— Primul Ministru al Republicii Populare Fedoratlve .Iugoslave —
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INCHEEREA J>ACTULU3
■ ■ ■de prietenie, colaborare și ajutor reciproc 

«fiiSre oiîDmanîfa șw ^JugosBeroics
BUCUREȘT1. 19 (R.dir) As- 

Uzi la orele 11,30 a avui loc la 
CapitvlA un uriaș nreeti g popu
lar prezidat de <1 pntn-ruiuistru 
Or PETRU GROZA la c»re au 
luat cuvântul srcritarul General 
al p>rtidulul Comun st-Rotuân 
tov. Gh. Gheorghiiv I)ej ministru 
ai industriei și Comerțului si 
mareșalul Iosif Broz Tito, pomul 
ministru al Republicii Populare 
Federative Jugoslave.

In ensa Pic țM a Victoriei de- 
vtn se nelncăpătoare pe* tru ma 
rele numit de cftâț-ni veniți 
sâ și tuaoif'slez» slmoatia și ad
mirația față de eroicul conducă
tor al Jugodaviei libere s& șl ma- 
nifes'rze dragostea caldă și fră
țească fată de popoarele jt'go» 
sla*'« prietene.

in mijlocul nostru pe legendarul erou 
al luptelor pentru libertatea popoarelor jugoalave dar tot atunci pe lucrătorul 
care a contribuit la doborirea hidrei fasciste hitlerista, a contribuit și le eli
berarea poporutui nostru.

Poporul muncitor român, muncitorimea industrială, plugărimea, inte
lectualii progresiști ai acestei țări, salută cu toată dragostea pe Mareșalul T?o, 
Noi vom face totul — vim lupta, vom munci — pentru ca coordonând lupta 
și munca coastră cu a lui și a popoarelor iubitoare de pace să ne creiâm un 
viitor mai bun și a ne apăra ceea ce așa de greu am obținut: libertatea și 
independența popoarelor noastre.

Avem bucuria mare de a saluta

re

D sa a dat apoi cuvântul tov, 
Gh Gheorghiu-Dej care a rostit 
următoarea cuvântare ;

Tovarășe -mare-al, 
Dragi oaspeți, miniștri

prezentanți ai popoarelor jugo 
slave, prietenii noștri,

Prieteni miniștri.
Tovarăși, prieteni, ,
Ne am adunat aci pentru a 

sărbători iun mare e\e,imeni! 
istoric în relațiile dinți e Româ
nia și Jugoslavia: inchceiea 
pactului de prie en e, ccEbota 
re și ajutor reciproc în re ce 
le două popoare ve i. e și pi ej 
tene (Urale, aplauze entuziaste)

Acest pact este expira ia do
rinței și voinței popoare for noa 
stre de a și apăra in oinun, 
prin țoa e mijloacele de c 'ie 
dispun, tei mai mare bun pen 
tru care au suferit și slng rat: 
libertățile cuceri e, in le^e den 
(a națională, suveranitatea sta 
telor și regimului lor pr ii tic 
democratic. .......

Voința și dorința a e sta a 
existat și în trecut la tro/oare 
le noastre dar guvernele ea - 
tionare inferpre ând interfeseie

Ina’te dis^incțiuni acordate tov. m niștrii
Ana Pauker și Vasile Luca

BUCUREȘTI 18 (Ag^rpres) In 
baza unui Jurnal al Consi iului 
de Miniștri, au fost acordate ur- 
uâtoarele decoraț i:

Tov. ANA P UKER, ministru 
al Aflărilor Străine, Coroana 
României in gradul de Mare 
Cruse.

Coloane de mm if-stanțî ce ve 
neau cântând, Inț-sau arterele Ce 
dau tn Piața Victoriei.

Deasupra capetelor mulțimii 
plutea o mare de drapele — Ju- 
goilavă. Sovietice, Române, pan- 
carde. lozinci, tablouri.

La nn moment dat, toată Pi»ța 
Victoriei devenise un Sil gur glas! 
Tl TO. Tl TO I

In ovațiile și aplauzele nesfâr
șite, Mareșalul llio, urmat de 
d. prim-ministru, membrii dele
gației Jugoslave și ai guvernului 
român, a apărut la tribună salu
tând mulțimea. Din nou isbuc- 
nesc ovații și urale.

In entuziasmul general, d Dr 
Petru Groza deschide meetingul 
spunând intre altele:

claselor exploatatoare și' puse 
în ‘slujba intereselor ‘impeh’at- 
liste, au *lcut ca tratațfle (din 
trecut să se 'dovedească sim 
ple petece cțe hârtie.

Pactul semnat exprimă 
noul caracter al celor 

două țări
Pentru prima oară făurim un 
pact care este expresia nou
lui caracter al țărilor noastre 
și expre ia rolului pe care cd 
data aceasta popoarele în
săși în frunte cu clasa mun 
citgare 11 a re atât în lugo 
siavia cât și în România.

Baza materială a acestui tratat 
o formează transformările a‘- 
dânci economice, sociale și po
litice care s’au produs în ultimii 
ani în aceste state.

Lupta eroică a poporului ju 
goslav împotriva ocupanților 
hifleriști <i fasciști cât si ’îmi- 
pof.’iva complicilor lor interni 
a creiat noua Republică Popu, 
Iară Federațieă Jugoslava. (U 
rale., aplauze). (

Lupta poporului nostru im1-

Tov. VAS1LE LUCA. ministrul 
de Finanțe, Coroană României 
în dr du! de Mare Otice:

Tov. IO AN VINȚE, trim’s 
extraordinar și ministru p'enipo- 
tențisr al României la Budape t>, 
Ceroasa României în gradul de 
Corn: ador. 

apotriva acelorași dușinunf, 
dus la in țauraiea unui icgîm 
democrat, realizator ;.I tu.or 
noui reforme socia.e.

De data aceasta nu intre 
două grupuri explcafitoard 
și asuprifoaie a.e noroadelor 
se Incnee un pa t ci* ț opoa 
rele înșiși, prm guvernele 
lor reprezenta ive, ie lizea',ă 
aceasta înțelegere-, acest tra 
tat de colaborare și âsisten 
ță mutuală

însemnătatea internațională 
a pactu ui

Pactuf acesta are in ac laș 
timp și o însemnă ate interna 
țională deosebită. El • oairîbue 
la consolidarea forțelor 1 găru 
lui democratic și an'i mperClist» 

el este un succes al forțelor păcii.
(Continuare in pag 6-a)

„Suntem entuziasmați de măreața manifestație 
pe care ne-ați făcut-o aici“

losif Broz Tito la rnarela 
luat soarta în mâinile lor pro 
prii, și aceasta a înlesnit ca i o 
poarele să închee adete 
te fiindcă popoarele n\.u 
niciodată războiul.

Popoarele Jugoslivici, 
au avut așa de mult de su 
n’au mai vrut după term narea 
războiului sa perni ța iinoar.e 
rea acelora care au plecat și au 
devenit singure conducătoare 
punând în frunte pe acei care 
au luptat împreună cu e.e. Re 
zultalcle de până acum, recon 
strucția Jugoslaviei, ara ă 
cât poate creia și construi 
un popor când iși ia soaița n

a declarat Mareșalul
Dragi prieteni, i
Cetățeni' și cetățenie, i
După discursul lui Gheor- 

ghiu’Dej, “nu mai am multe 
să vorbesc. El v’a e .pus toata 
situația zși v’a spus iotul despre 
acest mare act care 1 a,n Inche 
iat astăzi aici. Dar vă rog, să/nu 
permiteți sa va spun un lucru: 
vreau să vă arat cat Isuntern 
de entuziasmați noi delegații 
Jugoslaviei de măreața manife 
stație pe care ne ați lăeut-o . 
aici.

Semnând acum câteva ore tra 
talul de prie.en.e, aLanță ș.i ,a- 
jutor 'mutual, noi am privit Le 
pe geam cum r eniți Dvs aicJ.A 
cest 'marș al Dvs. pe -iați a- 
ceasta dovedeș e ho ărîiței ] q 
porului român a lega soaita 
lui nu numai cu popoarele ' 
Jugoslaviei ci și cu celelalte po 
poare iubitoa.e de pace m frun 
te ’cu Uniunea Sovietică.

Și înainte de primul război 
mondial și înainte de al doilea 
război mor.dal, conducătorii 
țărilor s’au văzut Unii pe alții, 
au discutat și încheiat trațațe, 
Dar acesrea n'au fost tratate l.« 
gafe înlre popor Și popor, ace
stea au fost tratațe pe ‘.are e 
legau puteri.e imperialis.e care 
doreau să ia tot mai mult dela 
aceste popoare, Rezullat-.-l ace; 
stor tratate noi Iq ain puțt.ț 
vedea acum de cura, d cu oca 
zia catastrofei mari a războiu
lui, pe care am trăit o. f I |

Aici în Răsărit popoarele 
și au luat soarta în 
mâinile lor proprii

A venit un timp nou. Acuml 
aici îa Răsărit popoarele și au

împreună cu popoarele U 
iilunii SovieHce, poporul ro
mân ca și pojoarele dorrice 
de libertate, progres și col- 
tur?, sârb toresc as'âzl cu

GENERALISS1MUL STA LIN

trata 
dorit

care 
cr.t,

Eroismul
Produs al mora'ei socialiste, în 

acea societate eliberată de orice 
contradicții, unde valorile mun 
cii și creației dau un conț n t 
nou vieții, omul sovietic a cărui 
conștiință înamtaiă tl situează in 
centrul admirației semenilor lui 
din toate colțurile lumii, dornici 
să-l eg»ieze in pricepere și ero
ism, f rme»ză avantgarda popoa
relor libere in lupta pentru ci
vilizație și bunăslare dusă ch ar 
împotriva forțelor naturii.

Un aspect din această Juptă 
a fost prezentat ne ecr-mul ci- 
n* m .tografului .Prrg.s 1“ din 
orașul nostru, fă ând cunoscută 
starea de s irit care animă un 
grur> de cercetători din eroicul 
t n ret comunist, pl-tcați s* des- 
c p-rr noui ză'flminle metalice 
in leg unea aretcă.

Sunt șapte oameni tineri pe 
cere Patria Sovktră i a trimis in

Pnliticfi
a P.C.K.

a 68-a aniver-

£a a 68<*«a aniversare 
a marelui conducător de popoare 
*. v. : Tl’A. I IU

de IULIU TOPOR
errila’ul Secției de Educați® 
a Cernite tul ui Județean Deva

adânca kbire
sare a zilei de nașfete a ge
nialului conduct tor de popoare 
losif.Visarionoviei Sialin.

Este glorios și eroic drumul 
parcurs de eliberatorul și În
vățătorul nostru de luptățorui 
conducător, o>gai izatorul lup
tei și victoriilor istorice a po 
poarelor Uniunii Sovietice.

Geniul lui Stat n a purtat 
falnic martie drapel al lui 
Marx—Ei gels—Lf-nin. Sub 
acest glorios drapel el a con
dus in fruntea Partidului Bol
șevic pe toți cei exploatați și 
asupriți la victoria socialism» 
lui In uriașa Rusie.

S b conducerea lui Lenln 
și Sialin poporul sovietic a 
îuvIjs forțele armate contra

(Continuare in pag 6-a)

meeting din Capitală
mâinile sale proprii și când sie 
gur iși construeș'.e țara. Dar, <_e 
a înlesnit ca popoaiele Jugosla 
viei să realizeze atât ce urnit? 
Este faptul ca ele au reușit să 
realizeze fraternitatea și unita 
tea dintre ele, problemele so ia 
le să fie rezolvate, 
popoarele sa aiba toate dieptu 
rile ce li se cuvin, să fie jusț 
rezolvată problema naționala.

Eu vă spun acest lucru de 
oarece această experiența e 
sfe garanția pentru victtorfa și 
succesul tuturor popoarelor.

— Continuare in pag 6-a —

Sovietelor
regiunea celor mai brutale con
diții de viață, unde iama ține 
mult peste douăsuie zile, pentru 
a cuceri cu ajutorul științei a- 
ots*e ținuturi unde birief«cerile 
clvilz«ț,ei sunt chtma.e să facă 
mii Uioarl viața omului popu
lând chiar imensele întinderi de 
ghiață.

Viața in colectiv in cordițiunl 
îa care, de priceperea fiecăruia 
de curajul și abnegația sa, de
pinde in iatreg mc acea râvnită 
prețuire a Moscovei și a Parti
dului Comunist Bolșevic, de care 
fiecare om sovietic c mândru mai 
prtsus de orice, Însuflețește pa
triotismul omului care in strălu
citul sau efort a realizat pe a 
șasea parte a globului, cea mai 
avansată societate, ia drum as-

Mihail Mihuțescu

Coiilinuare în pa^ 6 a —
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COLȚUL C N C.

Mari cantități de alimente sosite pentru
copiii din județul nostru

*Cbmlfetul Național pentru
Ajutorarea Cnp'ilor a repar
tizat o mire cantitate de all-

175 noui titluri de împroprietărire împărțite plugarilor
din comunele Almașul Mic și Simeria

nente, pentru codii din ju
dețul nostru, h Deva au so
sit următoarele can'itâțl;

Duminică 14 Decembrie a. c., 
ti avuT toc Ta Alninșul Mic, di 
atribuirea titlurilor de proprie 
Sate celor 35 tfe pfugart sărad 
împroprietăriți din tnoșia Iuti 
fundiarului Buda Adalbert- 

Acest eveniment a constituiț 
un prilej de adevărată s rbă. 
joare pentru plugărimea Io. a 
U care pentru prinn dată s’u 
văzut s ăpână pe pământul muu 
cit de ea. Deaceei pe ta 
țele plugarilor ve iți du leitei le 
f ți copiii spre a primi titlu ile 
ee putea cui ușor o mare bu 
«ur.c și încredere în Democrație 
si guvernul care ie a dat pă
mânt și sprijinul necesar, pen 
tru cucerirea și întărirea drep 
turilor lor flreș i. ’ / 

Distribuirea titlurilor de pro 
prietatex>’a fă rut în pie e ța 
dd Cherebețiu Silviu, eu pre 
fectul județului Hunedoara, M. 
Romașj subdirectorul Came ei 
de Agricultură Deva, și a tov. 
Florea Simion, membru în bi - 
roul Comitetului Județean al 
1’. C. R., Hunedoara Deva,

In afară de p.ugarii .mpro- 
prietăriți, a panic.pai ș- un ma 
rc număr din populjațift focar 
lă'

Adunarea a fost deschisă de 
tov. Săbap, secretarul organi 
zației de plasă 'Hunedoara a 
P. C. R., după care a luat cu 
vântul d. subprefect Cherejeț 
țiu, Romașș M. și t°v. Horea 
Simion, arătând împrejurările 
prin care un mare număr de ju 
găre de pământ au fost sco.se 
din mâinile hrăpărețe ale mo 
șierului ?i împărțite plugarilor 
săraci. .... I

După cuvântări a urmat in 
mănarea titlurilor de proprie 
tate. .

In 'ziua de 18 Decembrie a. 
c., într’o atmosferă ele s# I 
tea re, a avut loc la Kimeriaț 
împărțirea tulurilor de proprie
tate la un număr de 14o piu 
gări uhpropnetâriți pe cele 212 
lugăre texpropriate din fosta 
moșie Ocskay. .... |

Au participat în afară de 
oficialități și tov. Duduia Andtti I

secretarul Județene. Hunedoara 
Deva a P.C.R.

Cu această ocazie tov. Florea 
Simion a făcut o expunere a 
mănunțită a împrej irăillor în 
care s’a făcut reforma agrară 
în Simeria, subliniind spri,ii ul 
frățesc pe care muncita, ii ce ie 
nșt‘ f au dat plugănmii mu i 1 
toare la înfăptuirea acești i nfi 
reț act de drep ate socială M.l 
departe tov. Florea a dem. s.at 
mm.evr.le jo.nlce p in c«re Ocskay 
reușise să și salveze moșia . fl 
clarânduo fermă model

După < e se o, iuțjă de situația 
politică aifitând lupta toț mal 
ascuțită a forțelor de.nocra'e 
în frunte cu Uuiur.ea Sovietici 
duse cu hotărîre co.itra cer1 
cuiiipr reaițonaie imperial. te 
anglo ameri.a: e vo 1 itorul 1 
cheamă plugărimea la lipt> 
pentru păstraie, și cimentare, 
regimului democrat cy re du 
ce poporul pe di unui , ile sa'e 
firești spre o.izonturfe liuni 
noa.e ale so lalismului. < |

ie procedează apoi la îimiâ 
narea titlurilor de proprieta
te.

11t>86 kg. oi d â pen
tru lapte, 2.4 12 kg grăsime, 
2011 kgr. zihâr, 1052 kgr. 
pa^tâ de pește 828 kg. mar- 
mebdâ și 2.6ll kg. Ls >le.

Din aceste Cantități vor fi 
repa'tiz.te In V lea J ului 
9000 roții zilnic, in plasele 
B -d Bala de Crlș S1 j imi
tate din plasa lila 3 800 rații

zilnic, dlsne carelor șl spita
lelor de copii din jiPeț le vor 
fi reparlizate I 10 rații zilnla.

Pe lângă acestea în cel mal 
seu t timp vor lua fin țâ la 
D va prin C N, C, un spital 
pentru copii, un centru de 
lapte șl un cămin d- zi pen
tru copiii dn oraș Pe aceasta 
cale filiala C.N C. Deva r< agâ 
f ărlnțil care au copii lână la 
vârsta de 7 ani și nu au co- 
sibllitatea sî le procure lapts 
să I 11scrie la acest centra 
de lap e.

OeHcliiilerea
ciclului do conferințe educative organizat

Consiliul Județean al Sindicatelor Unite
din județul

Prima conferință
a Uniunii SindicatelorAgricole din România

Pluglrimea muncitoare des 
'cu ajutorul clasei mun
citoare d o ghisre e moși, rlml’, 
iși strâng- rândurile tot mii mult 
■n jurul org.r.jzatiilor sile poli
tice și prof-sicnale.

La București in zka de 10 
Decemvrie a. c. a avut loc pri
ma confer>r>(ă a Uulu'ii Sindi
catelor Salariatilor '■ grier li din 
România la care au participat 
deirg .ții sindicat, lor de salarlați 
agricoli d)n întreaga țară.

Din partea salaiiați or agricoli 
din jodițol nostru a luat parte 
prietenul Faur Iordan.

In cadrul confrrinț I, în lumina 
rapoartelor făcute de del. găti, 
s’a ana'fzat situația plugărimii

Condamnați
/ peni*ucJl oii sustras din 

W cota oe zahâr a 
)\\ popuiațibt sătești

^iarul nostru a publicat la 
timp trimiteiea in judecată a 
fostului primar al comui.ei VI 
nerea, Viorel Vio, el impileai fi 
cu ajutorul de piimar Mitea, 
Trăan cari în strânsă compii 
citate au sustras zahăr din 
cota populației. [

Judecați de instarți de sa
botaj, ambii au fost condamna 
ți la 3âte 2 luni închisoare și 
câte 5.000 lei amendă.

IN ATENȚiA PLUGARILOR- - - - —
Rl, din dorința de a vă ajuta în munca și 

lupta voastră dusă pentru mai bine, ziarul nostru 
vă cere să ne semnalați toate abaterile și abuzurile 
săvârșite de elementele dușmănoase regimului demo 
cratic și intereselor voastre, î .filtrate în conduce
rea treburilor obștești.

DEMASCAȚI Șl ÎNLĂTURAȚI chiaburii din frun
tea cooperativelor iar acolo unde întâmpinați greu 
tăți mai mari semnalați le ziarului nostru.

Deasemenea piedicile puse în munca voastră din 
partea reacțiunii, precum și realizările muncii voas 
tre, aduce ți nile la cunoștință Elo vor găsi un spri
jin real în coloanele ziarului nostru.

muncitoare fără pământ sau cu 
pănânt puțin, care In trecut 
forma r biectul rxo'outărti m șie- 
rn'l și care astăzi datorită În
cadrării ei In *1 dioatel- agricole 
tșl poate va'oriflca munca șl cu- 
C-rl drepturile.

S’a hottrît desvoltarea și întă
rirea «indicatelor agricola care 
să strâDgt la jurul lor pe toti 
salar ații agricoli, ale căror foițe 
sunt menite să ducă lupta con 
tra chidburimii hrăpărețe și celor 
ce mai caută să exploateze mun
ca c*lor sărai 1

La precizarea făcută de dele 
gatul județului nostru, — îj care 
arată s'tuatia categoriei de p u- 
gari h inedoreni care au păinâut, 
dar fiind neproductiv sunt ne- 
voiți f-ă muncească în alte părți. 
— conferința a stabilit că acești 
plugari pot t>ce parte din s'ndicat

După complectarea biroului 
executiv al Uniunii cu încă 6 
membri, s'au trimis telegrame 
d Iul prim ministru Dr P Groza, 
Traian Sdvulescu Ministrul Agri
culturii șl tov Lucr-țiu Ptrăș- 
canu ca omagiu pentru impor
tanta reformă a justiției o mare 
realizare făcută iu folosul plu- 
gărimii.

Coi ferința a luat sfârșit într’o 
atmosferă de unanimă hol râie 
a pt-rti?ip>nțllor, de a cimenta si 
desvolta mișcarea slr d cală ag i- 
colâ.

Rugăm cititei II noștri p'tifarl, j 
să ne trimită corespondență 
despre:

— Felul eoni deîsrg colectările 
de cartofi?

— Felul cum decurge distri
buirea mărfurilor la cooperativi?

— Cum iși i»c datoria ctl din 
condiearea ceepirafivsler ?

— Cum este primită — noua 
lege pentru reergunlzarea jsdecă- 
taraască de plugari ?

— Ce svenuri circulă prin sat ? 
Toate aeeștta ni le viți trimite 

pe adresa: Redacția ziarului „Zori 
Noi "Str. Reg Mari# Nr. 2. Deva.

Miercuri 17 Decembrie a. c, 
orele 17, în sala Pio e turii 
din Deva a avut loc icle^chide- 
rea ciclului d conlerințe edu
cative organizat de Cpnsil ul 
Județean al Sindicatelor Linie 
Hunedoara.

'Inaugurarea a foit făcu fi de 
tov. louncl M hai. secretarul 
SecțTei de Educaț e șși Cu tu ă 
al Consiliului S nd.caf arâ.ând 
rolul organizației sindicale in 
opera de educare și culturali 
zare a massefjr f rgi'popuitț 
lare t nule a âr r mo i.i besnă 
de guverne.e „istnn e” dlc ato- 
riale.

rentru descinderea ciciui T 
de conîtrî țe s’a a’.es ca isubie f 
evenimentul pe ca e joopo ul 
munci’tor es.e chemat să f de

Hunedoara
săvârșșească: Reforma Justtd, 
- de_,pre <a e a vorbit d. prim 
procuror ioan lvă;ici.

Conferențîardi a desvolfat 
clar și pe Lrg subiectul, .rf 
tând că vechea formă d- oj 
ganizare, de ait'viLte și mal 
cu seama de recrut .re a c;did- 
lor justiției nu core.pucide șl 
că a fost nevoie de re.orma 
structu.aiă a justiției.

D. pr.m procuror foan Ivi 
nici a arătat apoi caracteristi
cile nouei legî de organizare gi 
funcționare a ju.tției, insistând 
în mod deosebit asupra ■ 
mentului nou și pentru prim* 
dată introdus: ase orur po. u 
far, - modul de alCLe e, rolul 
său, drepturile și obli0ați.le 
sale.

Știri dela O. S. P.
In ultima ședinjă a O-S.P.-u 

lui, la ca e a participat com/Det- 
tul biroului O.S.P., precum șl 
reprezentanți ai armstei șl IJ. 
T. M., d. Lt. Col, Ccmsa pre
ședintele OS. P.-ului din jud, 
Hunedoara a făcut un docu
mentat expozeu în legătuiă cu 
extinde ea sportului popular în 
rândul masselor.

Cu acest pi i ej s’a «fudiat1 în 
ființarea urne, aroci. ții |poli.,por 
tlve în o a?ul De a, precum 
ți o asociație în cad ul organi 
zației județene U.T.M.

In vede ea sportivilor id; i r 
nă d. Lt. Col. Comșa popu.e 
și comitetul acceptă, în ii ițai ea 
unul curs de ski, fiind însărci 
națl ca instructori din partea(O. 
S.P.-ului d. Maior Clor.an șf 
d . Prof. Barbu, (punâr.da-se la

Frecventați biblioteca 
A. R. L. U. S.

A. R L. U. S Fllida Județului 
Hunedoara anunță tuturor mem
brilor 851 că frecvtnțarea B hlio- 
tecii este 1 brră in're orele 10 — 1 
șl 16—19 zilnic la sediul din 
Pl. ța Unirii Tir. 8

Se pot citi in biblioteca Aso
ciației cărți, reviste și ziare po
litice, literare și stințifice In lim
bile Române, Rutfi, Franceză,

Ecgieză, Germană etc.
COMITETUL

dispoziția elevilor acestui curâ 
și skiu i]e niecesare.

Deas'emei i O.S.P.-ul va ofi rf 
spoifivilor amatori dc patinaj 
un teren de patinaj — daofi 
timpul va permi e — m curtea 

Ș :olii Normale 

!concurs
« de șah °

Sindicatul Metalo-Chimic, sec 
, ția spo tivă, organizează înce- 
, pând di.i zuia de 21 Dccemb le 
1 • a, orele 9 cim. un concuts d 
I șah în localul Sindicat :lui Me- 
! falo-Chimic din Calea Hori* 1 
1 Concursul va fi dotat curpreMifi 
’ și dipFime.

Amatorii se pot înscrie 'zil
nic între orele 15 —, 2o la secne 
tariauil sindicatului dn Calea 
Horii 2.

laxa de înscriere Lei 5o.
Secretarul secției sp rtlve 
HORVATH ȘTEFAN

ZORI NOI 
primește mică și mare 
publicitate

Anunțurile se primesc la 
administrația ziarului 
localul Prefecturii
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Principiile călăuzitoare ale Partidului Unic Muncitoresc
O importantă expunere a tov. Gheorghe Gheorghiu-Dej

Jtlrul „Srtntcfk* d« eh p» 
Nici textul integral al preia 
erlrii Platlormo Program * 
Partidului Unic Muncitoresc, 
filcută de tov. Gli. Glii orgi la- 
Dej la consfătuirea eonii tuni 
lor mixte de organi'a e a •j’aa 
Jidului Unic Alundtoiesc.

Documentul, de o impoitaa 
ta excepțională 'conț r.e o ana 
liză amanunțtă a bazelor p iii 
cipale pe leare urniea i să si 
organizeze pa fidul clasei tnun 
dțuare din Românlx

Statul major al clasei 
muncitoare

Tov. Gh. Gheorg1 fu D j a 
început pila a face un i-toi io 
al condiji.or in c re s'a con
solidat unitatea d« acț u e a 
muncitorimii române pai I la 
ultimele evenimente.

Clasa muncitoare ți all iții 
«I, In frunte cu țărănimea fmuu 
citoare, nu mai împarte pute
rea cu ui-io altă pu ere polul-' 
efi, subliniază tov. Gh. Glieor 
ghiu Dej. lată sensul intim 
al ultimelor evenimen e care 
s’au produs in țara ro st fi 
prin eliminarea g upării Tătâ- 
reacu dela guvernare.

Evenimentele au a fi at lim
pede atât conducerii PSD cât 
și Partidului Comunist Român, 
că momentul realizării l’aiti- 
duiui Unic al Clasei Munci
toare a sorit, că ar fi g eșit a 
întârzia realizarea Partidului U- 
nic Muncitoresc in imprimă
rile când ,ejasa muncitoare e cla 
să conducătoare, când Je fapt 
avem guvernu, muncit >rin ii, ță
rănimii și inetlcctualiuții progifl 
siste guvern muncitores >i ță
rănesc. Ar fi g; e?it să nu datn 
clasei muncitoare iun sin.ur 
stat major tapabil să asigure 
fermitate în orientarea politi
că de viitor ca e să iasigu e ac-, 
țiunii clasei imuicitoare uni a a 
de voință, șă, dea posibil fitea. 
înfăptuirilor ca.e să permită, 
trecerea spre so i flsm, I a- 
sigure cu ațe cuvinte condiț u- 
niie desvoltârii (prin deir-oc a- 

populară la so.ialism.
Acest stat -major nu poate 

fl decât partidul de avantgardă 
al clasei mun ifaare, acel par
tid despre care Stalin se in în 
„Problemele leninisinulu.:

„Partidul tiebue iă lie mal 
întâi de toa.e detașamentul de 
avantgardă al cla.ei muncitoa
re. Paitidul trebue să și asi
mileze cele mai bune elemen
te ale clasei muncitoare, e.qe 
riența lor, spi.it-il lor revolu
ționar, devotune.itul lor plii de 
abnegație pentru cauza prole
tariatului. Insă pentru a ii n- 
tr’adevăr de:așament ide avant 
gardă, Partidul trebue să fie 
înarmat cu io teorie revoluțio 
nară să cunoască legile des v ol 
tării, legile 'Revoluției. Fără 
aceasta,Partidul.nu es e in stare 
să conducă lupta p.oletariatu 
lui, să ducă după sii e prcRta ii 
tul. Par.idul pu poate ii partid 
adevărat dacă se mărginește lă 
Înregistreze ce simte și ce gân 
dește massa clasei muncitoa
re, dacă se târăște in coada 
mișcării spontane, dacă nu știa 
să învingă 'inerț.a și indiferen, 
ța politică a mișcării spo tare, 
dacă nu poate să se ridice dea
supra iote eselor de moment ale pro 
letarlatulul, dacă nu poale să ri
dice massele până la nivelul In
tereselor de 'cla,ă ale proleta
riatului Partidul ftebue să stea 
ta fruntea cțasei munc toare, el 
trebue ii vadă mai departe c'e- 
■ăt clasa muncitoare el tre Ufl 
fi duț* ®rol«<axij ari 

și s» nu te .târaadl tuli •acL tt.lț 
c4rii spontane".

Compoziția Partidului 
linie Muncitoresc

Abordând problema .cadre 
lor viitorului ipaitid, tov. Gh, 
Glteorghiu Dej, a ,ăcut lâteva 
prețioase precizări:

Trebue să precfzflm — a 
apus d sa — că după 23 Augrnf, 
porți.e pa ț.dclor a.oasfre au 1 
fost deschise, <și în ele au in-, 
trat, — trebuie tă iccu. oaftem, 
— o serie de oameni ,care piuit 
metodele lor, ipri î mentalita
tea lor prin starea lor ,de spi
rit au adus în ipirtid mai i- 
fesfări anarhice, incompatibile 
cu ideologia clasei muncit->are 
A iemenea cleme, țe pot să ane 
nințe a un moment dat unitatea 
partidului, lu ă pen.ru c;, toca 
răși, trebue să iim deosebit ud 
atenți mai cu seamă in im-, 
prejură i.e de realizare a P. IU. 
M., să împiedicăm navala anu
mitor elemente ca.e vor cău a 
să se sfrăccare, dacă ru în 
rândurile P.C.R., care deja a și 
luat măsuri pentru a îng ădi 
poJjibtatea de pătrunde e, dar 
în P.S.D., în speranți că odată 
cu uni.i area ce.or două pa.fi- 
de vor putea sa se ad pas ea» 
că înlăunt-ul P.U.M., ia ă pen
tru ce trebuie o vigilență r eo- 
sebbită la primirea in partid dn 
partea tova ă.i.or delegați Dat 
vigilența nu numai pâi.ă la U- 
niiicare , d chiar ifuci când 
vom veni ,cu nou le cărți de 
membru, ele trebae c date i u 
pe criteriul de legă.u i (dte (prie
tenie, ci trebuesc da.e >» pe 
criterii; în ce măsu ă'sunt devo 
tați clasei muncitoare, în ce mă 
sură simt «lemente ac ive, in 
ce măsură su t elem.nte c n 
sti’te în |ce n figură, [sun.elemente 
care pot fi educate în iP.L'.M..

Și mai departe:
Dela început tă avem grijă 

ca în rânduri.e noa»t e să iJt 
»e strecoare vl.usul dea om pu
nerii, ager.tul care poate pri
mejdui unitatea de acțiune a 
Partidului Uui*

Ml refer la reprezentanții a 
•elor categorii so ide, ca e în- 
Ași prin lirea existe ței 1 r, 
prin locul pe care 1 ocupă ia 
procesul de producție, nu poț 
ințielege ți nu se peț 
împăca cu disciplina de fier, 
tiu pot subordona interesele 
personale, i țe e elor isti| erioi- 
re de Partid, iute e,elor cl.ioel 
muncitoare și alcătuiesc get-

menii frământărilor lăuntrice, 
sămbureie iia.ți mist in rmidn 
rile P. U. M., Față de orice în
cercare deascmenca in; tură d 
dată înfăptuit P.U.M., obiiga- 
tivi.atea pentru comba’eei a- 
cestor mat.testări se impure ca 
o sarci.iă de mare impoifanța 
pentru ii.care membru ce par 
tid. Nu ati ud-ne împăciuitoare 
față de imaniiestăiiie lracți ni 
ste, față de ace.e mai i iestări 
care put duce la subminai ea u 
nițății de acț u ie, a unității r.e 
voi.iță, a P.U.M., ci laj 11 1 în
tărită dusă împo liza o i ui ar 
încerca înfr’o iormă sau < lti să 
amei.i țe unititca i disc plina 
de fier a Pa fidului, fără ceea 
re nu poate li vorba id un par 
tid de avantgardă abciasei inujț 
citoare. ' ....

Origina socială a memb ilor 
partidului Unic Muncitoresc 
prezintă dcasemeni o mare im| 
portanță.

Elementul mic burghez din 
partid îepiezmiă o mască foar 
te important, care poiie ii- 
fluența cursul polifi ii Part-du- 
lui, dacă 'în orgmele sal.- de 
condu e.ea Part du 1 nu a e ele 
miente sigure, nu elementari fc 
burgheze, care se (
clatină în fața greutăților din 
cauza nestabiJtâț'i lor pol ti- 
ce. Partidul ,i,u trebue să aibe 
în conducere «le ne te n.ic bur 
ghieze care în inele împreju
rări par mai rad cile de. t <a 
menii cei mai încercați ieziți 
di.i rânduri e clasei mun itoare, 
însă imediat ,ce d ,u piept cu 
greutățile, intră 'in panică ți 
nu numai iă intră în pen ă, 
dar st -ecoa ă panica ți în iâ du 
rile partidului și desorientea. ă 
partidul in momentele grelei, 
lată pentru ce t.ebuie o supra 
veghere deosebită asupri com 
poziției sociale a P. U. M. Nu 
ne e indiferent raportul intnfl 
■umărul «laa«cțpDe năimii- 

reșt» ți dement® mie bnrghe 
te strecurate sau Intiate în por 
fidele noastre. Tiebuite ve-

Pe platforma
Subliniind <ă P.U-M. •« vă 

desvolta șl întări în lupta cu 
curentele stiăine ideolo^oiei cla 
sei muncit are, tov. Glu Gl.eor 
ghiu Dej a ținut ă subiu ieț 
ze:

„Tovară-,1 dacă nu luăm de 
cât expeiic, ța colabo.ă.ii ce 
la 23 Augu t țl până ^zi < intre 
cele două [a t‘Je ,i ie.rliză,îl* 
obținute de i oi in acest i.rp pu 
tem spune cu ca isiacț e ă le- 
am obți.iut «iu cu p i ț il >oiii 
cesiunilor princip,ale ci le am 
obți iut tocmai pri i lup ă con 
secvență. Daâi a Io t vo ba de 
comjesiuni principa.e, ape»' nu

Rostul criticei
După ce e prelucr t p ln- 

Ipiile intemaționalismulu. pro
letar șl ale centralismului erno 
cratlc, înscrise în platforma P. 
U. M. t°v. Gh, Gheorgl iu Dej 
s’a oprit mai îndelung asupra 
rostului criticei și autocr ti 
cei. 1 ' .......

„Cu cât va ști mai hirte săi 
lupte pentru a imprima fiecă 
rui membru de pa t d simțul 
de critică ț?i autocri.ici cu a- 
tât rivelul Par idului va fi tnai 
înalt- Critica (ori ât de ne; lăcu 
tă ar fl pe.itru unii) re ne « ă 
desigur la slăbiciunile și lip-. 
surite muncii noa.ț e țf a.e <a 
scop de a ajuta pe cel e ar«

Verificarea situației
In ultima parte a cuvântării 

d-sale, tov. Gh. Gheorghir-Dej 
a insistat asupra reve iucăr i ti 
tuației membrilor de partd, 
asupra poziței față de ii t-’ 
tuali și asupra n or..lei proleta
re.

’D sa a spus:
NtP trebuesc (practicate în

scrieri în miassă în Paitd cu în 
tr’adevăr să putem face o dis
tincție între par.idul cla ei mun 
citoare Când se vor face rotilei 
cărți de membru, ele să '.ie da 
te pe baza unei verificări e si-, 
tuației fiecăruia isă ne u.t.iml 
o leacă în trecutul fiecăruia^ 
să 1 cernem prin sită- Aceasta 1 
nu înseamnă ca cei care inuivoi; 
primi încă ca. tea de membru aii 
fost dați afară ci li ,se va; vq 
comanda să facă un stigia de 
aclimatizare, un stagiu de can
didat- ■ .. (

Iar mai departe:
„Treceți dacă vieți, în e.irt’t 

galeria ii telectu.ilității fîoastrid 
din România. Nu e.țe vina ei 
dacă s’a adăp.t la izvoare e 
culturii burgheze Cei iane se 
orientează înspre mișcarea noa 
stră încep să și asimile e ccn 
ținutul nouii lilosofii despre lu 
me și viață Unii din ei rcjpe 
ră,însă baziele fundamentale ale 
culturii la care s’au,adăpat cu o 
pojghiță subțire marxLtă ,enț 
nistă, înterpieGnd țc ala tur 
gheză și cultura burgheză cin 
punctul de vedeie al' tecriei mar 
xiste leniniste-3 alinis e De. c a 
ea avem cazuri câr.d unii fcv. ră 
și intelectuali se pome.-.esc a 
avea manile țări cip ca a.luca»- 
tiei pe care au priamt-o tațcoa>- 
la burghezi.

gtRMf MHfina acest'l riport, 
pentru i* de il deplidA 
existența P. U. M-

principialității
noi am fo t aceia care le am' fi 
cut, ii reprezentanții cli ei Lur 
gheze cu care noi am colul o ț 
un timp. Aci a ti e reaiit tea. 
Fermitatea ca,e me a cal uzit 
a imprim.4 actuiUții Pai iJu-> 
lui no tru, o (.apai.itu.e po.iii 1 
de condurcre, de c e <o. e i e a 
liniei pe care se mi,,că c e i 
mentele poii.ice Coman.Lmjen 
tul unei armate, ca e nuștej 
și concentreze .'o țe e n punc
tul cel mai lib ai adversarii 
lui și acolo ă dea Jnifara la 
taritoa.e, ac li nu po ne I un 
comandament acela i u poate ti 
un Sfat Majos.

și autocriticei
lipsuri în niu-că, să i Bccafă U 
suprafață slăbiciunile și gre 
țeiiie in ve- c.ea comb; terii Im 
In mă ura în care un membm 
de partid șt.e ă prirr.ea ci cil 
fi.a, dovedc,te un i i el in; 1 a 
conștiință partinică. Die,.iul a 
critică e un bun al iecaruii. em| 
bru de partid și c i i.ii nu > sq 
poate rustrage (ine i, .ndi e 
rent ce pori,.e ar avtei In P. r- 
tid. Poți ră ai cel >nai nalt , 
post in conducerea Partidului, 
trebue ă asculți critica 'ț e ca e 
(io face iu tiniul membru .1 
Partidului. Desigur e vorba de 
crifiia obiecti'ă, de cri.ica 
constiuctr ă-

membrilor partidu'ui
Muncitorimii ÎI revi e raerț 

cfna istorică de a ajute irtelec 
tuaiitatea să și însușe scă ir* 
vățămintele lui Marx En.el - 
Lenin tfalin. j

Nu poete fi concepută asigu
rarea unității depline a Part cil 
lui Unic, nu poate ,i f on.eput 
rolul de avai tgardi a P.U.M-, 
fără lupta nccruțăcoare împot
riva manifestări.or strai e de 
ideologia clasei muncfiare în 
toate domeniile, în domeniul 
filosofic, în domeniul ,t nței i 
politice, în domeniul econom.®',’ 
în domeniul iit-ia uri., in do
meniul aifei, cu alte cuvinte îa 
tot ceca.e preocupă vi ța umt 
sfat, viața unui popor".

Și în fine:
Morala proletaiă es'e ’eg tă 

intim de recunoaște.teu ți ie> 
peefarea egalității de drepturi 
între bărbat și femeie, morala 
proletară este legată de ie.pec 
tanea bunurilor obște, i, e.ta 
legată de munca ic.bo it.i in 
interesul poporului, <s e le_a[ 
tă de cinste, de curâțe ia 6U 
fletcască Desigurcă a,‘.i (.nemi- 
bru al P.U.M., nu i comp t bi( 
cu pra ficarea speculei, cu m 
clinarea spre îmbogățire, s, re 
comod.tate și conioit pe socoi 
teala altora, nu i combativii cu 
atitudinea burgheză in c> e -fl 

privește relațiile rmtte îfl- 
mei și bărbați. Un mte.nb.u al 
P. U. M. trebuite să se elibera 
te de prejudecățile pe caie .nc$ 
mulți le mai au. Tiiebue numuț. 
mai ca ei singur să s.e rl be fl 
ze dar t >ebue tă aju.e iți1 pe alții 
să s® elibereze șă să bombați 
prejudecății* și zrani.flst m 
im-analfl. (

pen.ru
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„Cântec despre 
biografia Mareșalului Tifo“

DIN CONSTITUȚIA REPUBLICII
Federative Populare Jugoslave

DOETUL RADOVAN ZO-
GOVlCI, autorul cvn acu-

tulul poem „Cântec despre b'o 
grafia torarlțulH Tito", tradus 
tn limbile rusă, fren?fză, engle
zi, bu’girA, cehi șl română, este
un tftntr lup'ător din armata de 
tlibe ara.

Nlicut tn 1907 In localitatea 
Marin* din Cnutul Polimij»! (Mun- 
tenegru) ,| a făcut studiile nnl- 
vrrsitare 1* Skoplje, capitala Ma 
cedonlci. A fost mult t mp re
dactor a) revistei „Arfă |i Cri
tici" (Um tuost i Kritiki) și a 
colaborat la mnl'e altele. A pub
licat tnaiate da r&zbrfu un vo
lum intitulat ,.Plam»ni galubovl" 
(Hu'ubii de fltetrl), in care ver- jos cântul 1 .

■ __ J - - c >

I
 întrebați de Tito, cine 1 ?

Mașină, tu mașinca mea, iată I

Tito,..
snnfcm noi, 

tot’-..
slava șl glonțul noi vl le-am spus! 

DAoiu i plin de noi, 
și msre 
și f rea'n'el mai 'naltă

da un
cap de om mal sus 1

Pe tatăl Iul Tito 1 știți,
mama ce-1 născu pe Tito,

Voi tl știți,
și îi veți tot ști,

lua ți seamă I...
pe Tito la născut ta mânie

in dor creator, un titan..,
„.poporul —

și luDta-i e mamă I 
Dânsul a’a născut sfânt din prima celulă P.C. 
Și a’a născut iarăși,

și pe Vir și p<e Ub, 
cu prima revoluției grenadă,

Șl din nou se nește'n 
brigadele iul Kocea ți Piko, 

și'n orișice
nouă

brigadă.
Trăește'n orice luptător, -

gândește și respiră cu dânsul
Asaltează cu el,

șl împarte 
triste țes, 

șl pâinea, 
și mărirea

Șl I plin de noi,
Șl-1 mare.

Și noi mai'naiți prlntr'insul

șurile sigur» prevestesc poetul 
luptător de mai tâ'ziu.

„Cântecul d.'spre biografia to
varășului Tiio" < sie scris In anul 
1943, la plină lupift, și publicat 
in luna O tomvric a aceluia» tn, 
El este „co ceput ca o p «leini- 
c4 Iii ici și nu ca o biograf m poe
tică", după cvni se exprimă În
suși autorul Evii-nlă este In- 
llue i|a lui M<i kovski, fa acest 
poem, care a făcu* ș ro» ă, ast'el 
Încât acum se scrie in g<-nul 
a esta In multe reviste, a'ât În
cepătorii cât și porții con«»cr-Jj 
sufer nd Influența bn Z >govlci,

..Cân'ecul despre biogr fi a tn- 
virăjulni Tito* ce compune din 
cinei râot'irl din cere redăm mal

Arf. 1. — Republica i e le. a 
tivit l'cpulaiă Jugo 1 va e te un 
stat federal popular eu io mă 
republicai ă, o comun tn« nq 
popoare egale in dre. tui caro 
in virtu.ea dup ulm jo, oaielorf 
ele a dispune de e.e Tuș le, 
mergând pâi ă la libera sepa 
râie și au exprimat v i ți lan 
de a trăi unite în Statul I e 'q 
rafiv.

Ait- 4. — In Rcpub.ica Fe 
derati.ă Populară Jugoslavă în 
treaga puteie cinai ă d li [O 
por și ap .rț ne popo.ului.

Poporul exeicit.1 puterea sa

MAREȘ ALUL 
IOS1F BROZ TITO

prin intermediul organelor re 
prezentative ale pu.erii ce Stat 
aleseîn mod liber, corn t tele 

pupul re i are de.a comitet le 
populare locale până la acună- 
rile Republicilor Populare -i la 
adunarea populară a R.P.F.I, 
au luat naștere și s’au desvol.atj 
în lupta de elibera e națion lăj 
contra fascismului și a remțiu, 
nii și care rep.ezintă cucer ri e 
fundamentale ale acestei mpteț

Trăiască prietenia 
româno-jugoslavă

Art- 7 - Toate organele
reprezentative ale pute ,i ce ( 
Stat sune alese de cetățeni, f.el 
baza votului ij.niveis.-l cg.I ci 
rect și secret.

Reprezentanții poporu’ui n 
toate organele puterii ce Staț 
sunt responsabili in fața alegă 
torilor lor... care poate să-i ie 
voce înaintea expirării manda 
tului lor.

Art- 14. — Toate bogăț lle dă alarma asu

sub solului... poșta telegraful 
telefonul și 1. ,s. F. cl.irLunuri 
ale poporului, .....

Matul exploatează el singur 
sau dă in exploatare n.ijio.ee 
le de producție cate ii apuițiice.1

Comelțul extern |es.e buo 
contro.ul sta.ului,

Art- 18. I repriefatea pri
vată și inițiali.a p.tvaă in eco 
nornie sui.t garanta e.

Proprietatea privată poate ă 
fie limitată s^u expropriată, 
dacă interesul ge er 1 o oe e.

Art 1). — Pământul apar-, 
ținecelui care 4 cultivă...

Sfatulpro ejează in mod spe 
cial 1 ajută p (trai ui -sărit șt 
pe țăranul m jl c u, pi in j c i t ea 
sa generală econom că, pr n 
credite cu de brii ă mica V priit 
sistemulde impozite.

Art 2,. — Toți ce'ăținîi 
Repub icii Fede. t e 1 opul, ra 
Jugoslave sunt egji m fața le ca dda ea.

I\iofe din Jugoslavia
In creerii munților'in podurile 

întunecate tn cantonamentele par
tizanilor, de a-clo de unde a 
pornit lupta eroică a poporului 
jugoalav pentru sdrobirea cotro
pitorilor fascist), a'a nâacut în 
zilele de apr’gă inc'eșfare cu duș- 

tmariil, o arlă șl un artist nou.
0 erfă care exprimă suferin- 

t« le celor asupriți, dar și lupta 
și bucuria celcr ce se eliberau 
de sub jugul naziștilor. Un ar
tist nou luptător care schimbă. 
In răstimpul dintre bătălii, pușca 
cu penelul, zugrăvind momen
tele cele mai dramatice ale lup
tei de eliberare.

Cel mei de sramă dintre a- 
cești noul ertiril țl cel mai ca- 
racterls ic d ntre ei este Ghe- 
orghe A ndr* eviei-Kun.

Andreevlci Kun nu este na 
spectator al evenimentelor prin 
care trecea țara sa după primul 
război mondial. De tânăr ei este 
un luptător. ( ând f .seismul In
vadează Spania Kun se găsește 
in rândurile g'orioștlor rep1 bli- 
caai. el luptă in Br gada Inter
națională ca soldat, dar și ca 
artist, pictând ciclul de tablouri 
.Pentru llbertite" in care se gă
sesc t’arsDUse mo rentele cele 
mai drama,îce ale prim*lor lupte 
dintre democrație și fascism. In 
această operă Andreeeiei Kun 

l > a pericolului fra

gii fără deosebire d» națioBa 
lițațe, de rasă și de .el ge |

Art- 26. — Femeile su it •- 
gale în drepturi cu Lărb-ți in 
toate domenii.e fc e,ii de S.„t, 
ale vieții econoiruve și soiul 
politice. J

Art- 27. — Libertatea p e- 
sei, a cuvântului, a a-ocera șl 
a duoăiii și de niamf stare, 
este garanta ă ke ățiemlor

Ait- 31. — Supu.ii stnr.i ur 
măr.ți pent.u că au luptat pen 
tru p iricipi le ’c'emoc.at e, li
bertatea națională, drep u ile 
poporului m .ne tor pieun 
puitru libe. ta ea munci' ș i nțf 
fice și cu tural , se bucură m 
drt p'i I <1r „zii n Rrpubli, a 
derafiiă Populară Jugosla ă.

Art 32. riecare cetițțean 
trebu e ă muncească di pa ca
pacitățile sale; ciie i.u dă co 
munițății, nu uoate să primeas-

dsmti'ui care se sbătea asupra 
Europei,

Când naziștii atacă Iugoslavi*, 
el se gas ș'e io primele rânduri 
ale partizan h r, h’p'ă șl trăkște 
e'ăt'iri d* ei istoricele evenimente 
prin rare trece țara sa. Devine 
cronicarul aoerior zile legendare. 
In ciclul său de tablouri .Parti
zani ‘ el imortalizează lupta șj 
sacrificiile unul popor, care a 
ovus o reziști nlă eroică Împot
riva cotroDltortlor fasciști.

După victoria împotriva faa 
cismumi transformările iprin 
care trece Jugoslavia găsesc • 
in Andreevici Kun tai tistul ca
re să le transpună In modul 
cel mai fidel. El face ca arta 
să fie înțe easă de întregul pa 
por. Pictu.ile și in sptcal gra 
vurile sale vorbe ,c înfo lm. fi 
simpA. Lini.le sale lerme, dar 
p.iae de sentiment nu serxesc 
unui scop în sine, șiel c dea 
coperă tot ce es.e pa ticul.r, 
dar și tot ce es.e co.eMiZîn iii 
unui popor 'care merge sprt 
socialism. ,

Dar caracteristica princ pală 
a lui Adreevici-t\un, e te că 
arta sa nu are numai tvva.oareț 
artistică, ci și uțna p.lt;cl da 
ceamai mare impo.t-nța. El 
crează un nou spirit artist 9 
în arta sa, în care se gă.e,te 
oglindită toaiă lupta so.ială și 
națională a popoarelor Juga< 
lavieL (

Cu’un cap de om
msi’oal'ă ni I firea 1

a

Tnecuțul războiu a smuls 
din rândul stanelor capital.ste 
o țară întinsă, bogată, u a d n 
mărie puteri iale lumii de 
atunci: Rusia. ,r-.

Cel de al doilea războiu h’a 
mai răpit lumii capitalistie o1 
mare putere. A impuținat o îrnăl 
cu un număr de țări 0șa zise mi 
ci, din hulițli Balca .i. st te pe 
harfă și în manua.ie e de 
geogiarie, suverane în manua
lele de i-torie și de Vrept, țării 
ri.e aceMea erau pe maiea s e 
fiă a lumii, pioni mișcațt uei mai 
mult sau mai puțin î.e ăzf.te| 
mâini sfrăirue. De altfel, în a- 
fară die muncă și de suferin
ță totul era înstrăinat, p .ră și 
rodul pământului și bo0ăți le 
din măruntaiele lui deveniseră 
ale streini.or. Cine ță se imai 
mire că prin gu.a demn tar.lor 
vorbeau alții ?

Războiul de Jeliberare împo 
triva ocupației care încununase 
opera de capitulare și t ăd re 
a 1eț4>r •onduriitori, a iesii-

JBXT1EHIWA
ațk Jl tiOSLA V lEI ri'OL'l

tuit aoeste țări popoarelor lor. 
Și din țări obscure,'așezate ;un.- 
deva d.parte Ide „marne cei- 
tre”, au devenit rea.ități vi, re 
tive, pozți. deliberate loă t 
rîje, in complexul politicii n, 
ternațicnale- iJr nt e de, locd 
cel d.r.tiiu îl ț'ne Jugo.lavia.

,.In cursul lupjei de dioera- 
ne — decla ă ma.eșalul 3ita 1 
— s’a loțe it ui.ita ea înde t uc- 
tibi ă num.tă Fron.ul Pcp la\ 
Aceasta nu este n,mai Ui ujiea 
muncitorilor și țăranilor, ci 
cevamai mu'.t Es,e ur.iur.ea 
tuturor pa.rioți’.or, a tuturor oaj 
menilor piogie-i.t d n țara { oai 
stră, a tuturor ce.or care s’au 
angajat pe Iun drum rou pent U 
edificarea și 'conso idarea i.aui 
Jugoslavii”. ....

P« drumul ac««ta s’a

cat prima democrație popula-, 
ră. 1 ie drumul ace ti o ț.ră 
fostă vasa.ă .a ce.cnit un Stct 
îndiependei t; o ța ă devastată 
de îăzboiu a izbutit să par
curgă u tr'un ritm ex epți i.al 
etapele reconstrucției; pe d.u 
mui aJe.ta ,și din noua iei rea 
l.'ta.e de Stat popi Iar, Jugo.li- 
via și a die.inft o nouă pojitiCă 
externă, fermă și demnă

Politica aceasta ce fermi ate 
și demnitate nețonaă, ț ol tea 
unui stat suveran, .epieze .tcn 
ții nouii Jugosiav1 au ju t to 
cu nedesinințifă .consecvență 
deaîungul unor ani Ințcare d î 
cuîtăți.'e și primejdi le n’au ip 
sit- Prietenia adancă față de 
Uniunea S viet că de care a 
leagă comuna pieocupare ce a 
•ontribui la consoLdaiiaa Răcii

și la eliberarea omului i a adus 
Jugoslavie. același dușmănii ca 
și îaptui că prin însăși tt u tura 
Republicii Federati e 1 opd re 
a închis cie in tiv porț e țăr-i 
orică.iei fenta ive st e ne de i- 
mixfiune pontică >și exp'oatare 
economi ă- Imperia i m .1 , ru 
sfat” a înoercat să și m ni.este 
nemulțumire, să exercite pre
siuni. S’a lovit de necl utila re 
zispență a r.nui popor care a 
adus in acest războiu, sacrificii 
imiense. "" I

Aliații fineșți ai Jugo liviei 
tărie demociati.e de t.p nou::

deși mai ‘puțin înaintate decât 
ea, își concentrează azi e.or uri 
rile pentru a-și construi 1 ber, 
un viitor de prospe.ita e și pro 
greș. Prietenia aceasta întemeia 
tă pe nevoi și interese comune^ 
are trăinicia .egătu.Jir cr.scu e 
organic dinfr’o 1 edita e adân A, 
autentică. La ccn.e. nța de.pacq 
România a putat aprecia va 011 
rea, eficienți 'prieteniei juges- 
slave. Del g ții guve.nui ii «c n 
Belgrad ne au ipă. t ce aj e i 
furi e nemărginite ale imper.aX 
ști.orcu darzenia cu care și sr 
fi apărat propria lor indepei.d li 
ță.

Asemenea lucruri nu re viță. 
Dar mai mut, ele dau măsura 
unei polit ci externe care-și fa 
ce un ob e t>v din apărarea pi 
cii și a cauzelor drepte.

^Trăiască conducătorul poporului ju- 

j goslav prieten, mareșalul TITO!

n.ijio.ee
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STABILIREA JUSTA 
a timpilor și normelor în acord

In ședința sa din ziua 'de 12 
D ■. entbrie, Vurriismnea MimsjB 
da. a pentru redresarea e oiio- 
aiufl și sțabilizaiea moi.e.a r» 
a hotărlt în.n ița ei in i biioU 
permanent pl < omisiunii Gen 
trale pentru icgleu.teiitare t 
muncii iu acord, Care, ajut t ld« 
■i; aparat teclmic și administra 
tiv de speciali.a,e, va laa toațe 
mii,uri.e i.e e are ttibili.ii nor 
«clor și t'inp lor de mumă 
pre am'și aducciea k>t Ia înde
plinire.

Conform accitci deiiziu:.i, 
toa.e înlrcpiinde.ile mdu.tn 1^ 
având pe^te 1 o de salaii ț 
ți a căror p.oducțe e te lorga 
nizată, în tot il sau in p r q, 
pe bază de fnunoă în acord, 
sunt obliga e a avea in cadrul 
personaml :i exi fent, un 11 ou 
de calcul iț e a t'rrp lor 'de a 
«ord, care se va o. upa tu sti- 
bii.rea taripilor de exe uț.e a 
fapricatclor în.reprinderi,.

i impii de lu.ru a tă i în vi 
Roare 'la unele intreprindleri 
au corespund, fixați ii nd fără 
aici o rațiune teclinică, iar! io 
baza științifica și cari dau ea.fi 
in egale măsuri producției și

Știri din Teliuc
Sâmbătă, 13 D»c. 1947 a avut 

loc o • dunăre comun» u mem
brilor P, C R, |i P S D din 
localitate, unde tov, M,rtin loan 
a prelucrat Platforma Partidului 
Unic M uncitoresa, comemorân 
du se totoiatA și masacrul din 
Piața Teatrului Național din Bu
curești

Duminică, 14 Dec. 1947 s'au 
ținut adunări pub ice ta satele 
Teliucul Inf r'< r, Teltucul Sudf- 
rlor, Cinci», Cerna și Păroasa. 
exolicAndu se im lortanț« refotmej 
jus'ițlri, pe care populația din 
ațele respective a primit o cu 
latisfacție.

ni

sahriză-it oatnea lor inuncit I )♦ 
ei se iok>„eșțc as ăzi patrona 
tuf m „umilarea" piețu iLr.

înlocuirea lor, :tib‘lfrea șl 
Introducerea normelor și timpi 
lor reali de muncă a lo t o ut 
sură taie era necesară.

Aceasta va influenț i în mod 
pozitiv a .upra preț lui de cost 
al fabricaț ei și a preț :l_ii 
vânzare, 'înă indu se ast el 
puterea de cumpărare și 
velul de trai af tal iriaț lor.

Dcaceea, sprijinirea a<r 
mămri ți veghe ea :a ei tă 
pusă în practică, e d t ria lie- 
cărui muncitor, fiind fă u ă nu 
mat ți numaf în int ‘resuf ce 
lor ce muncesc l

Munca în acord t e'iie să fia 
un 'mijloc de isțmula e a lin- 
vcntivi'.ăți: și rapaciăț i < e mun 
că și în acela? t mp onodul de 
justă, răspli'ire a mnur.dî în rai- 
port cu caiilalea și c.mtijațea 
produselor executate.

Comltându se o spargere In 
noaotea de ’6 spre 27 Noemvrle 
a. c, la mog zisul De ren a ta din 
Petroseni unde s's furat o im
portant» can'itite de In ălpminte, 
com'sarul ajutor Rob Anrel în
soțit de doi girdieni dela poliția 
din Petroșani s'au deplasat în 
g«ră la trenul de 23,45 unde In 
urma unul control Srver s’a gă
sit o mare pai te din cantitatea 
de tacA'tâminte furată In baga
jele lui Po oreanu Eog n, auto
rul acestui furt.

Infractorul a fost arestat.

In noaptea de 2 spre 3 Dec, 
c. comisarul ajutor Mocaoua

loan dela poliția Petroșeni a reu 
șit sâ aresteze pe Indivizii No
vac llfe, Ernber Alex n’ru E n- 
ber Aaa fl H ri g Beat, m n, au-

La I Ianuarie 1948 apare
■ «B. «5 «M JH* «. 

orgenei Uniunii Sindicatelor 
de artlțtl, serhtorl ți 
ziariști din România 

Flacăra 
va fl og'lnda li 
delă a vieț'l 
astre artis'ke 
culturale

no

Ansamblul FBACARAJ
la Hunedoara A

Duminecă, 2l D<c a. C. 
orele 20, 30 ansamblul artis-

torit a mal multor s .arderi co 
m'se pe raz< Postului de Jan 
darmi Simeria.

DudA îndelungvte cercetări Po
liția dia Lup»ni a reuși* nA iden 
tifica pe autorii furtu ui celor 12 
m. curea de transmisie dela Pre- 
parația Lupenl.

Autorii acts'ul furt auntlu’iță 
Laz»', Todor A'ex. ți Dorohol 
la rib, salari ți dela Preparafia 
Peirtla Susnum ț i au in-poiat o 
p-rte din cantitatea 
f «c cercetări pi-ntru 
peritl corn licii.

M incitonme» din 
lui cere aspra pedepsire a aces 
tor elemerte inco știente care pe 
lâog» delictul de furt au comis 
fl un act de sabotaj.

furata. Se 
a fl desco

Valea Jiu-

Numeroase condamnări pronunțate de 
Instanța specială de sabota 
a Tribunalului Deva

Instanța speciali de i>botaf da 
pe Ift gS Trib Deva, avănd in 
comnlvlul de judecare pe d oii 
Ivanl hl« C»omsre pregrdinte, 
asesori fi n 1 d nil Rloob -s țl Va- 
■ |lle a pronunțat următoarele sen- 
tint» :

B'ilza Siaalon (Dev») ai M’riț 
Gh (Dobro) D-ntru crimă de aa- 
bot«j, fiind.A au tAbA cit piei »u«- 
trsse dela r> gitnul de colectare 
O.R A P. cftte ttn an ai 6 lum în
chisoare, Petruica Sever (Dev»)

tic Flacăra al Con» llu'uf Sin
dical J td ț^n Tunisian, va 
du o lepreztnfație h Hjne 
dnara

Pe scenă Sî va putea ve
dea Coace p >ate realiza mur,- 
citflHmea iu domeniul artei, 
î itr’un reg^n, al s^u, care nu 
urmă ește d cât sp'foire* și 
emanciparea maSS-l<>r popu
lare din toa’e punctele de 
vedere.

ictivit
Controlului

Zilele trecute organele servi
ciului de control economic, s’au 
deplasat îl corn ReDghet Jud. 
Hunedoara unde au g*s t la per 
h zi(i» făcută locuitorului Cig- 

roAian loau, o mare omit «te de 
mâriurt ce nu se mai găiesc tu 
comerț deținute cu scooul de a 
(1 speculate, O gmele de control 
au dispus ca intreagi cantitate

pentru acelaț fapt un an lnrM- 
sosre Au mai fort condamnați 
pen ru diverge infra -țliioi la Le
g-a Sabotajului: Iven S'Arcu (Prl- 
caz). I.*Dgy l S ef-j (H»it«) Siva 
loen (îu>d«a) ti Va>eu llte (De
va) la . â*e 6 luai tn'b ’oere; 
Ceaa llea-ta (Rlț a) ți M>rcO 
Adam (Tamo») la câte 3 luniln- 
ihso-re; Ți bl loau (BaroAu), 
Popa Cona'aotio (Ba1, ) | lri- 
mia I >en (Porcurec) o lună kn- 
ch'soare

Au mai foat condamnați la a- 
menzi prot u delicte m>i mici. 
M'infeanu Căliți ( Aat':li»lm) 
I0 0G0 lei, Pooovici Ceroida 
(Rttca) 5 000 i*-i sl Ludovfa 
Șe hi»r (Dev ) 5 ObO lei

Aviz
Asociația „Românâ-Maghiarâ* 
din Deva org-nizssză un curs de 
limba maghiară pentru începător' 

Cel care doresc a urma 
aceste cor«uri se pot Inscr'* 
la d Fsztkas «iexandru preot 
reformat din Deva.

Ccmit‘tul

Economic Județean
sâ fie cnnfi«ca*3.

L» Pe'iosani Dcănin-se o des
cindere fa sub centrul de colec
tare O I.P. (Of ciul In luvrlil <1 
Pklârlei). au foit găsite mari oers- 
gjll cooue de colectorul Lui- 
gescu los f drscopsrin lu-aa ta; 
tr'■ mag'Ze mari can'ități da 
săpun și talpă a căror prove- 
n-eațl n a putut s'o juat ftce.

Zadarnic s’a silit și se silește 
burghezia să ct are.sci cu ml 
asmele descompunerii ei mor..le| 
întreg popoiul muncitor. In 
chiar sânul 6Oci.taț.i burgaer 
re se naște, d.n cond ți le v a 
ță ale proletariatului -i m..i ia- 
les din lupta lui ne.uim tă piu 
tru înlăturarea explaatării ca
pitaliste și a oricărei exploată i, 
e morală superioaiă: morcla 
proletară, încă în sânul v.t eg 
ni Societății burghe e, lupta .e 
voluționaru a prol ta » t U ți 
îndeosebi partidul său ce avani 
gardă, făuresc un om de tip 
nou.

Vorbind despre acei oameni 
«î muncii care și au închin t 
viața luptei pentru sociaLsm, 
Marx spune:

.,,Pe -buzele lor frăția între 
■oameni nu ,e frazeologie, ci a 
devăr, și de pe fețe e tor inăs 
prite de muncă ne p.ivește ' 
toată frumusețea omem.ii”.
Da, și în România în anii grei 

de luptă ilegală împotriva re 
gimurilor reacționare și fasci
ste de di.ta.ură burghezo mm 
șierească s’au piămudit in s nul 
Partidului Comunist Român, 
partid de avantgardă al proleta 
riatujui, <oameni de tip nou. <_ a,- 
meni al căror unic scop în vi țS 
a fost și es e „lupți plină ue 
abnegație per.iru a, ăr rea in
tereselor pioletariacului șl ale 
poporului imunelor lupa pen 
tru desființarea exploatării o,- 
inului de către om și a asupri 
rii naționale, precum și a ori 
irărci călcări a egallt ți de drepj 
iuri între bărbat șl le.r.e e”. Șî 
tocmai aceasta es c după cum 
•e spune în Platforma Partidu
lui Unic Muncitoresc, baza în 
«bși a atoralei prole^aie.

PROBLEME IDEOLOGICE

Morala Proletară a Partidului Proletariatului
Prin lacțiiitatea lui n produc 

ție în sinduat, in eco, erativa, 
în aparatul de S,at, în ,exe.u 
tarea diieiițelor sarcini de St..t 
(de ex. participa.ea în comi
siile de control la tiee.at), imun 
citorul inc ață că b.nele lui ce 
pinde acum de bh.e e înt 'e^ei 
clase muncitoare, a înt.e^u 
lui jioj.or muncitor și că ■■ot ce 
lovește pe alți oame.ii ai mun 
cii il lovește și pe 'el. S.mț.Ț 
solidarității între cei ce n un ele 
ia propoiții ncmaiint In.te la 
noi după cum au aiăfit minU 
natele campanii între,.ri.ise ce 
clasa lmun.itoare pen.ru rja’o a 
rea infomcfaților din Moldova 
și pentru sprijn.ea țăran inii 
în câmp.na de însă.nănțari.

In sânul țărănimii mui.c t are 
se desvoltă deaseme. lea •cli.ef 
rite forme de conlucia.e f.ă 
țească (cooperații ele, coma ă- 
riile, corn.te ele gosjx>daiie,t ). 
și de intreajutoraie în muncă.. 
Crește convin0e ea m isselo 
populare că partidul de avent 
gardă al clasei muncitoare r.u 
are alte interese decât clas.'V 
muncitoare și întregul popor 
muncitor, că scopul lui este e- 
liberarea pojxorului muncitor c'.e 
orice exploafire.

In Tândurile muncitorilor, ță
ranilor, intelectual Ilo , s ăpâ/j 
însfârșit în-țara lor, păr.ași Ia 
conducerea stitul i lor, se des 
voltă un patriotism cum nu pU 
tea exista sub trecutele i eJ 
muri. Acest pa riotism are la 
bază cunoașt.rea tot mai largă 
și nxai adâncă a adevăratelorț 
noastre interese naț onale, l.o

i de Sorin Toma
llt 

tărîrca nestrămutată de a mt.n 
ci pentru lidi.area țăr.i și a 
poporului și de a-și di la ne 
voie și u.tnna pică .ui ă de san 
ge pei.tru a,>ărmea ind pen 
denței naționa e a României și 
a (cuceririlor ei de.no.ra.i e, im 
potriva (oricăror atingeri din 
partea 'imperialismului și ie.c 
țiunii. 1

lată deci cum se crează con 
dițiunde pentru ca fiec .re mem 
bru al partidului fiecare omi 
al muncii, cm tit și corștienț, 
să ajungă ca „în orice în p eju 
rare să pui ă inte.eseie gțe ie 
rale ale Paitidului ale ciasei 
muncitoare !și ale în regulai po 
por 'muncitor, d.asupra inteie 
selor personale’', ața cun ce.e 
Platforma Par.idului Unic Mun 
citoresc.

Transformând socict tea, noi 
transformăm și omul. Dar a 
ceasta nu este o sarcină ușoa 
ră. Aceasta cere o lup ă 'de 
zi cu zi contra resturilor ,,psi 
hologiei trad ționale a socie ă 
ții capitaliste” pe care le pur 
tăm in noi aceasta cere *ăl 
scuturăm cu hotărîre de pe nci 
tot noroiul lumii vechi, care 
mereu, ci pă cu cli ă, t nde :ă 
se 1 j cască de mâinile naast'e. 
\ceasta înseamnă o 1 ptă ne
obosită pentru întărirea mora 
lei noastre proletare, în acel ș 
timp cu lup a necruțătoare îm 
potriva Oricăror înliltrații ale 
moralei burgheze în paifdul 
proletariatului și împotriva c0 

lor ce se fac purtătorii acestor 
infiltrații.

Este firesc că în prima lin e 
a acestor purtă ori de ime.ție 
morală să se numere di.er.jfl 
elemente aparț nând claselor 
exploatatoaie jc»re caută :ă 
se furișeze in partidul proleta 
riafului. Partidul proletariatului 
a 'mptat întotdeauna contra e- 
xploatării capitaliste. Les ie în 
să de înțeles că mai ales a, 
stăzi, în faza democrației de t p, 
nou, când statul democr-t iși 
pune ca sarcină pract ca re»- 
strângerea, ap i dc31iin,aiei ex 
ploatării problema a.e.s a capă 
tă o ascuțime deosebită. Ma 
rele fabricant, ma.ele corner 
ciant, marele proprie ar, mo
șierul, chiaburul, îi.tr’i n cuvânt 
exploatatorii, 'sunt înipin ,.i de 
însăși poziț a lor de clacă tă 
între in conaict cu legile sta 
tului democrat sau cel puț n cu 
concepțiile polit.ee și cu regu 
Iile morale ale clasei munci
toare.

Iată de ce Platforma Pr.rtidu 
iui Unic Muncitoresc pre\ede 
că „nu pot fi membrii ai parti 
dului, elemente apuțnând <la 
selor exploatatoaie”..

Morala proktaiă socoote 
drept o înfiltraț e perT.uloasă 
a concepțiilor canibalice cult( 
vate de morala burgheză ori -e 
manifestare de șovin.sm și uiâ 
de rassă în rândurile partidului 
proletariatului, sau în acelea 
ale oamenilor mun .ii. Reg mul 
democrat a pus bazele coli- 
borării frățești între naț onalț 
tațile conlocuitoare ale Româ

niei, pe baza celei mai deși 
vârșite egaii ăți de drep.un. 
Orice atingere a îfflcjei cola 
borări frațiști înseamnă o în
cercare de a surpa ceeade s« 
clădește prin eior.urile mir® 
gului popor și, da ă nu este 
combătuă și stârpită la timp, 
devine o pârghie in mâniile 
imperialismului. ,

Biruirca greutăț lor econo
mice reconstrucția ță ii și n 
di ca rea nivelului de t<a u al 
celor ce muncesc, nu su t cu 
putință îără o sporire neince 
ta ă a producției. Acestei sar
cini ii corespunde în moi ala 
proletară o nouă atitudine fa.ă 
de muncă.

Putem să spunem și noi iu 
mândrie și bucur e, că Romă 
nia noastră a ajuns la acell 
punct al istoriei, când t.neni 
U.T.M. iști volun ari ai munci 
dela Agnita Bo.or^a împreună 
cu muncitorii care, — ca fa C. 
F. R., Vuican, Malaxa și alfe 
intreprindeii, — organizează 
întrece, i in p oducție cu mun
citorii, inginem ș? ecl.nic eniî 
care aduc, îmbunătățiri ma,-ini
lor și organizează p.odatț a, —■ 
toți aceșaa laolal ă clab- rează 
noua atitudine ccnjtientă, ei țu 
ziastă, creatoare f ță de mun
că, noua disciplu.fi coiișt -nfâ a 
muncii.

Cuătât mai mult e te mvoe 
într’o țară în ca e se con true 
ște democraț a ixtpulară, de o a 
titudine conș.i.ntă gospodă 
rească, atunci când este vorba 
de bunuri obșteș i. „La b>za 
moralei prolet-irc. — spune 
Platforma Par idulii Unic Mun 
citoresc — stă apa.aiea bunu
rilor obșt< ș'i și desvoltaiea lot 
în interesul jropcmlui munci
tor* (Va urma)

lu.ru
pen.ru
polit.ee
disciplu.fi
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România și Iugoslavia 
sunt forje active în 

slujba păcii
Popoare';* noaste ș îu să pre 

țuiască pacea. I
Există țări ale căror guverne 

speră să rezolve dificultăți® e- 
conomice și sociale prin caie 
trec , pe calea tune, aiventurl 
războinice. Și jjfri ca Ron.âniaj 
și Jugoslavia nu fac parte uln 
aceste ca.egoni de sta; |e In 
ceea ce ue privește pe noi, rezol 
văm problemele ce se pun în 
fața noastră pritl mobilizarea 
forțelor creatoa e ale poptiaifl 
lor noastre, prin munca 'for 
pașnică, dârză șl hofrrită.

Atât Jugoslavia cât și Ro 
mânia, sunt angajate în mari 
acțiuni de reconstrucție ceoi a- 
tnică și ele vor săși usigu.e 
condițiumle continuării operei 
lor constructive. Acesta este 
unul din isvoarăl* adâncului in
teres pe care ainble e popoare 
il au pentru asigurarea unei 
păd durabile. ....i

Atât Jugoslavia cât și Româ 
nia, sunt forțe tvctive puse "in 
slujba ideii de pace și Ide pr q 
tenie între popoare. Suntem 
convinși că ceea ce s’a realizat 
în domeniul colaborării *pr ete 
nCști dintre țările democrației 
noui, este privit cu simpatie 
și bucuiie de popoarele dorltoa 
re de pace și iibeita ie din toate 
țările, din toate continentele. (

Țările democrației noui 
reprezintă o forță uriașă

Este un contrast izbitor înțre 
preocupările țărilor conduse de 
imperialițti și preocupările gu 
vernelor populare, exp.ie ie a 
năzuințelor și voinței proLri.lor 
lor popoare. ........

In timp ce guvernele impe ia 
liste și cele de sub tinfli ©i ța lor 
sunf preocupa.e cu goana înar 
mărilor, cu întreține, ea focate 
lor de război fasciste, cu îr.ă 
bușirea în sân^e a mișcărilor 
populare democratice, guvernq 
le populare din țările democra 
ției noui muncesc cu hărnicie 
la construirea edificiului păcii 
fără a se lăsa impresionate de 
țipetele isteriqe, de calomniile 
și amenințările ațâțătorilor de 
război (Mulțimea scandează:: 
Pentru pace luptăm noi, jos > 
acei ce vor război). ( <

Țările democrației noui, a- 
vând în frunte marea țara a 
socialismului Uniunea Repuhfi 
cilor Socialiste Sov.elice (Ura 
le. Mulțimea scandează înde 
lung numele generalissimttlui 
Stalin) reprezintă o urDșă for 
ță constructivă econon ica șt' 
politică dar această uriașă tor 
ța pașnică este capabila '-ă ’a- 
pere drepturile sale, să raspun 
dă cu hotarire oricăror pr.oi- 
cări ale ațâțătorilor la un ...ou 
război.

Suntem hotărîți de a 
apăra pacea

Așa cum a spus în timpul 
zifei sate in Bulgaria conducă 
toiul popoarelor j.igosl a e na 
reșalul 1 ito (urJe) „daci i.u 

vom f șo.aelniri, daca v>> i pa 
ra cu ferm.ti.e și df.rzerie ' 
drepturiie noastre, p te n ă nu 
ne temem de nici o primejdie 
Pa.tul cie colaborare și jutor 

reciproc inchc t î.are i o câ
nii și Jugosla .ia e t- tfxpre.b 
acestei lio.ărîri a noastre ce a 
a ne ap.ăra pacea și drepturile 
Singurm său ,ei c t- Lar- b rea

securității, apărarea interesjelbr 
comune, a independengei și su
veranității noas.re națoui. le, 
în Cadrul unui sistem capabil bă 
respingă orice încercai e polifl 
tică sau mlitarâ a dt șmai.ilor 
păcii, a agresorilor imperialiști 
(uraie și aplauze prelung te. 
Mulțimea scandează:: ,1 c tiu 
pace vom lupta Ț I I
In Răsăritul Europei nu este 

vorba da b ucuri ci de 
colaborare fi ițească
Politicienii reacționari din ‘ 

streinalat- obiștfu.ți sa gândească 
după vechile tipare, vor; esc a- 
desea de.pre un așa zi, l.loc 
slav. Prxtenia și alianța care 
leagă România ța;i|ă li esLvă - 
cu jugoslavia și alte țari oh.ve 
precum și legăturile de pre el 
nie ale acestora cu 'Ungaria, aJ 
rată limpede că deoseuir.l|e 
de origină nu pot cons.itui și nu 
constime o piedică în calea reia 
țiunilor frățești între țările de
mocrației noui.

Dorințe* imperialist lor stiei 
ni obișnuiți să dorm..e pila as
muțirea unui popor bal anic 
împotriva celuilalt se sfarmă de 
stânca prieteniei dintre aqesie 

popoare.
Politicienii reacționari nu pot 

să vad#, sau nu vor, ca în Ră 
săritul și Sud Estul Europei 
nu este vorba de un bloc slav 
- de nici un blo(c - ci (ide tolabo 
rarea fră.ească pent u apărarea 
păcii și independenței națio 
nale a acestor țări în frunte cu 
forța conducătoare a lagăru
lui păcii, invincioila Uniune a 
Republicilor Socialiste Sovie
tice. '

Nimic n’a despărțit și nu des1 
parte țara noastră ce Jugosla 
via. Suntem insulleț.ți ue țe 

luri comune și năzuinți cot-
mune. O strânsă comunita c 
de interese ne leagă în do
meniul politicii ex.erne. Am1 
bele popoare sunt interesate ca 
Germania să fie efectiv dej 
militarizată și democratizată 
pentru ca o nouă expansiune 
a Germaniei în Răsărit să nu 
mai amenințe pacea.
Suntem deplin interesați 'ca

Cuvântarea Mareșalului Tito
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Frontul unic al muncitorilor, 
frontul unic al poporului, con- 
stitue acest lucru pe care 1 aml 
dorit foaie popoarele, și care 
garantează ceea ce ați dorit 
Dvs. să faceți.

Eu n’aș vrea șă vorbesc de 
spre problemele de ca.e a vor 
bit aici Gheorghiu, Dej, a ațâ
țătorilor la război. Vieau să 
sublin ez numai un lucru:: Noi 
am semnat aici alianța ace sta 
pentru ca să ne putem de. vOjta 
în viitor în liniște și , ace 
și ca să împiedicăm încei „arde 
aț, țătorilor la râzi oi.

Acest tratat va în
lesni desvoltarea paș
nică, reconstrucția ță
rii, și desvoitarna de

mocrației 
din ; mbele țări

Ace;t .ratai va avea o .mere 
‘importanță :,i Le plan intern 
în are.t- ,ari. El va înlc i des 

țările dunărene să fie acțelea 
care să hot.irească în toa.e 
problemele 'ce privesc Du ă, 
rea și regimul ci.
Suntem co.’iș ienți că regfmu 
rileîica fie de de.norr pe poi 
pulară 'consțitue o (iedică de 

netrecut pentru expansio: iștii
imperialiști. Noi nu vom per 
mite să iiin tiatați drept pra 
dă ’Uț ară de cafre noui 
prefendenți imperial ști la do 
minuția imondială.

Tito — neînfricatul luptă 
tor eșit din rândurile 

clasei muncitoare
Dragi prieteni și tovarăși
Semnarea pact al'-ii de prie țeț 

nie și asistență mutuala între 
cele două țari a prilejuit vizi 
ta în țara noastră a a„ilLÎa c rq 
conduce Jugoslavia pe drumul 
reconsti ucț ci socialiste, mare a 
Iul Tifo. i i .... I

Noi valutăm în , e.soina ma 
reșalului '1 ito pe legendarul q 
rou care în timpul cehii de af 
doilea război mondial a ridic, ț, 
întregul popor j igoslav la lu 
ptă pentru sfărâmarea liid ci 
iiitleriste. Salutăm in persoana 
lui pe marele bărbat de Stat 
care 'își duce țara pe (calea dei- 
mocrației celei mai avansate 
stârnind Jadmirația tuturor por- 
poarelor democratice.

Salutăm In pe.soma lui Trio! 
pe neîntrecutul luptător cșiț 
din rândurile miș ării muncito 
rești și democra.ice, al cărui 
nume îl pronunță cu d ag oa
menii muncii de prefutinde i.

Trăiască veșnica prietenie 
între România democratică și 
Jugoslavia democrată-

Trăiască lupta comună a p<j 
poarelor noastre împotriva im
perialismului și ațâțătorilor la 
război, pentru pace trainică și 
democrație populară.

Trăiască eroicele popoare 
ale Jugoslaviei și conducătorul; 
lor mareșalul Tifo.

Trăiască marea prietenă a 
ambelor popoaie și a tuturor 
popoarelor iubitoare de pace 
și libertate, Uniunea Sovietică.

Trăiască învățătorul nostru 
al tuturor, marele Stalin. Ura.

volfarea pașnică, reconstrucția 
țării și desvoltarea democratei 
din ambeie țări.

Aici în Răsărit s’a transfor 
mat frontul păcii, frontul des 
voltării pașnice, frontul împq 
triva ațâțătorilor la război și 
frontul pentru construirea fe
ricită a unui viitor mat bun. A- 
cest front rezultă din dorința 
poporului și creiază aici în 
Est o mare unitate in frunte ciș 
Uniunea Sovietică, care va fi 
garanția pentru o pace durab lă 
în Europa și garanția că impe 
rialișfii im vor reuși să iCultze 
ze planurille lor.' ’

Cu dorința ca poporul ron. ân 
să se desvolte în roate di.iec 
țiile și să înlloreas-i, să pro 
greseze, eu strig: ( 1

Trăiască prietenia strânsă 
între poporul român și p.opQ 
are'e Jugo.l viei! <

Trăiască muncitorii și muta 
tea tuturor muncitorilor din 
România ?ăru te osebire - mt.rf 
citori intelectuali sau mânu li!,

Trăiască mm ea Uniunea So 
viefică și genialul Stalin, c re 
ne a înlesnit să rrami și să r.e 
Jesvoltăm czi in pa<ei

LA A 68-A
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revoluționate din Interior și 
irite: vniția străină a 14 slute 
în anii 1917—1920. Pe fron
turile cele rnal periculoase din 
acel tinp Armatele Roșii au 
învins sub directa conducere 
a lui Stalin.

In perioada dintre Ct le două 
războaie p anurile cincinale 
stailnNte au creat din Rusia 
țară înapoiată agricolă o țară 
fruntașa, puternică, i dustrială, 
creind astfel condițiile victo
riei asupra d șmantlor oame- 
nirii pr gresiste care nu au 
văzut cu ochi buni dela înce
put desvoltarea Țării Socialis
mului.

in cel de al doilea război 
mondial, geniul lui losif Visa- 
rionrvtci Stalin unit cu popoa
rele Uniunii Sovietice, și eroi
ca Sa armată au zdrob t ho
ardele hitleriste in bârb gul 
lor propriu, el.be’â'd lumea 
de cotropirea fascistă.

După acest război glorios, 
popoarele Uniunii Sovietice 
unite în jurul n arelui lor das
căl, pășesc în fruntea întregii 
omeniri progresiste în lupta 
contra ațâțătorilor de noi r; z- 
boaie, pentru pace, progres 
și cultură.
Țara noastră, pororul nostru 
s’a putut convinge mai ales 
în situațiile cele mai grele — 
prietenul la nevoie se cu
noaște — de spcijinul și dra-

EROISMUL SOVIETELOR
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tăzi spre superioara etapă : co
munismul.

Ce altceva mai măreț decât a- 
dânca prețuire a omului, pe care 
Marele Stalin l-a numit cel mai 
de preț capital, ar fi putut jus
tifica sborui femeii medic si al 
însoțitorului ei — în condiții at
mosferice deosebit de grele — 
înfruntând tcate gr»utățile pen
tru a salva printr’o intervenție 
chiru gi ală vin ța în pericol a 
unui băștinaș, câștigat astfel cu 
trup și suflet ceuzel comunist*.

Sau minunata pildă a șefului 
expediției, vigurosul și însuflețl- 
tul Ilia, care surprins de ava
lanșă în mijlocul zăpezilor, după 
îndeplinirea misiune! primite

început în județul nostru primele 
alegeri pentru asesorii populari
:ri 19 Decembrie, a. c.,

înțr’o atmosferă de mare entu- 
ziarsm și înaltă ținută în jude 
tul nostru au avut loc primele 
alegeri pentru asesorii populari' 

La Deva, în sala cinemc.Bx- 
grafului „l rogre. ul” au ost 2- 
leși 32 asesori popuL.n pul 
tru Judc.ă orie, -18 pentru Tri

Semn rea tratatului de prietenie, colaborare 
și insistență mutuală între Bulgaria și Albania

In ziua de 16 Dec. 1947 
au avut loc la Rici-Plovd v 
conwisȚuni între delegația 
guvernamentala bulgara, având 

runte pe nresedirriek con
siliului R’pub icii P Duhve BjI- 

e Gheo-ghi Ditniirov și 
delegația RepubliCti Populare

ANIVERSARE
gosti a pe care i o poartă 
matele conducător al popoa
relor sovietice G.neralissimil 
Stalin.

In ajutor moral, politic și 
economic cire ne-a foot a- 
cordat în repetate rânduri s’a 
manifestat aceas'ă dr. go«te 
șl nu în promisiuni sterpe de 
„a|utorare“ așa cum obiș
nuise să facă guvtrneie im
perialiste în fruntea cu cel 
american.

Drept recunoștință pentru 
acest ajutor, guvernul demo
cratic al t rii norsfre a pro
clamat pe G neralissimul I. V. 
Stalin. Cetățean de onoare al 
Ron.â ii I, h r*ă îre Ce a găsit 
un adânc răsunet în inima 
fie. ărui cetă|ean conș ient din 
țara aceasta.

La a 68 a aniversare mun 
C t rimea hunedoreanu întreg 
pooo’ul truditor din aces' ju
deț s’râ'is unit îi j irul Par 
tidul Comurist Român ți a 
guvernului s u cu bază mun 
citorească, ț rănească urează 
marelui și geiiLlului conducă 
tor al popoarelor sovietice, 
prieten al poporului român și 
învăț torui clasei muncitoare 
din lumea întreagă ani înde- 
iu'gati pentru a putea sta 
mai departe în fruntea luptei 
popoarelor dornice de pace și 
libertate pentru o pace trai
nică pentru democrație roou- 
lară lullu Topor

nu și părăsește tovarășul bolniv, 
pe care cil riscul vieții proprii ii 
aduce fn braț-" la cabana tnieiu- 
nei, refuzând până la sfârșit că 
creadl iu inevitabila pierdere a 
seninului g-o'og, expresie a in 
t» 1 ec tu ■ li IA ți i sovietice care ală
turi de muncitori și țărani a con
tribuit la ridicarea patriei lor 
fericite.

Chezășie a păcii, neînfricată 
apărătoare a independenței po
poarelor mari șl mici, strălucit 
exemplu pe drumul eliberării po
poarelor spre forme'e noui ale 
vieții și muncii, in efo tul susți
nut pentru realizarea socialis
mului ca primă f.ză a e.iberărit 
omului.

Mihail Mihufescu

bunal, 16 pentru Parchet și 32 
pentru Curtea de Apel.

Deasemem au mai avut Iot 
alegeri la Simeria, la Cer ej, și 
la Vălișoara, pestru judecăto
riile cu seditd -secundar.

Reportajul asupra desfășu
rării alegerilor îl \om puLl ca 
în numărul viriar- 1

a A băniei, condusă de gene
ralul coouel Euver H dja,

La terminarea conversațijfcr 
au fo.-t semnate la 16 Drc. 
1947 un trat t de piietenie, 
ColaOorare și asistența mutua
lă, pr 1 cu n și o convenție Cul
turală între cele două țâri.

u.*pi uki* H.Ltuoiiu Dvva 797—.-47.


