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O Sărbătoare / 
a întregului popdr

La 21 Septembrie se îm
plinesc trei ani dela apail- 
ția primului număr legal al 
„SCÂNTEII*, organul cen
tral al Pjrlldel Comunist 
Român Această Ins rnnalii zi 
este un prilej dc sărbătoare 
pentru întregul popor mun- 
titor din țara noasirâ.

Ziua „SCÂNTEII* este 
sărbătoarea întregului po
por pcntrucă țelurilo sale 
corespund năzuințelor de 
dreptate și libertate ale a 
cestuia, activitatea sa fără 
precedent în presa române
ască întruchipează lupta 
poporului nostru pentru cu
cerirea drepturilor sale fi
rești.

fa lunga sa ptrioadâ de 
activitate ilegală, înfruntând 
eroic teroarea regimurilor 
reacționare și fasciste, Scân
teia* a mobilizai poporul la 
luptă împotriva fascismului, 
a demascat pe ațâțător ii la 
războiul antisovletlc, a în
demnat pe țărani să lupte 
pentru a fi stăpâni pe pă 
mântui care.l muncesc, pe 
muncitori să lupte pentru 
o viață mai bună. Ea a ți
nut trează în conștiința 
milioanelor de români do
rința de eliberare de sub- 
jugul fascisto- hltlerist șl al 
clicilor exploatatoare, în
demnând poporul /« rezis
tență împotriva cttrăpitori
lor nemți.

Int'ănd în legalitate, du
pă 23 August 1944, g'asul 
„Scănteiii* a devenit mal 
puternic, lumina răspândită 
de ea a pătruns până în 
cele mai îndepărtate colțuri 
ale țării. De atunci, n’a 
existat problemă ce a fră
mântat poporul care sănu- 
și fi găsit loc în coloanele 
„Scânteii*.

Campaniile pentru mo
bilizarea poporului de u par
ticipa la războiul antihitle
rist, pentru instaurarea la 
cârma țării a regimului de
mocrat, pentru realizarea re
formei agrare, judecarea șl 
pedepsirea criminalilor de 
război și vinovațllor de de
zastrul țării, bătălia alege
rilor dela 19 Noembrie etc. 
etc., formează laurii ce îm-

PLATA SALARIILOR 
funcționarilor publici și particulari 
Ce avansuri se vor acorda ambelor 

categorii pe luna Septembrie

Comieit Ministerială de 
Redresare Economiei și Sta
bilizare Monetară, luând In 
dlscuțiune achitarea dreptu
rilor bine ști ale funcționarilor 
publici a hotărit ca plata sa
lariilor pentru chenzina 1 —15 
Septembrie a. c., să Înceapă 
imediat, continuând pâaă I a 
sfârșitul lunei in curs.

In ceeace privește a doua 
chenzină pe Septembrie, a- 
cesta va fi achitată salariar 
ților publici In prima jumătate 
a lunei vliteare.

pletesc cununa victoriosului 
său trecut.

Astăzi „Scânteia" lovește 
fără cruțare în rămășițele 
reacționare, demască pe sa
botori și speculanți, mobili
zează întregul popor la luptă 
pentru consolidarea stabili
zării și refacerea economi
că, pentru întărirea regimu
lui de democrație populară.

Fiecare articol, fiecare 
frază, fiecare cuvânt din 
„Scânteia" este o învățătură, 
nn îndemn la luptă sau la 
muncă in folosul poporului.

Scrisă de redactori har
nici și prlcepuțl, dar lângă 
ale căror articole apar șl 
rânduri scrise de ocmeni ai 
științelor, artei șl muncii din 
toate colțurile țării, „Scân
teia* este arma milioanelor 
de oameni ai muncii din țara 
noastră în lupta împotriva 
întunereculul șl neștiințel.

Alăturăndu-ne glasului 
unanim al poporului român, 
noi cei de la „Zori Noi" 
urăm învățătoru'ui șl con
fratelui nostru mai mare 
„Scânteia* viață lungă și 
g'orioasă spre binele între
gului popor muncitor din 
țara noastră. q, Magdalin

in preajma procesului elicei ma.dste

Pentru aruncarea țării in brațele fascismului

CLICA MANISTA 
trebuie să fie pedepsită

Intrarea tn vigoare a tratatului de pace — cu cunos utele clauze 
atât de covârșitoare pentru noi — ne reamintește din nou Istoria 
trădărilor clicii Bidăclnului; ci! ci ari decâ'e ori citești, scrii iau 
discuți despre râul șl jalei abătută atât de năprasnic asupra 
țării ncastre, după primul răzbit mond al, gândul — fără să vrei 
— te dace la sângeroasa trădare man'stâ, deoarece tot ce se 
leagă de numele lui lulu Meniu șl a celor din jurul lut, nu în
semnează decât jaf, m'zerte, răzbat, moarte șt tot ce e lipsă, su
ferință, dezastru, dela dânșii a pornit.

Intr’adevăr...

Nu se risipise încă mirosul 
prafului de pușcă șl nici nu se 
uscaseră bine lacrimile depe fe
țele victimelor primaiui tăsboi 
mondial, când provocatorii măce
lului — siniștrii lui profitori — 
au început pregătirea altui cata
clism.

Și f ndcă în răsăritul Europei 
se des olta puternic tânărul stat 
al Sov “telor Socialiste, către care 
se ini reptau privirile pline de 
sperau e ale asuprlțitor de preta-

Salariul pe Octombrie va fi 
achitat integral la data de 
1 Noembrie când regimul 
plății salariilor va intra In 
normal.

De asemeni salariații par
ticulari, care primesc leafa 
lunar și care deci urmau sâ- 
și incaseze salariul pe Sep
tembrie la 1 Octombrie, vor 
primi, potrivit nouilor dispo- 
zițiuni, avansuri In contul a 
cectui salariu pentru a putea 
face față trebuințelor ime
diate.

ORGAN AL P. C. H. PENTRU JUDEȚUL HUNEDOARA
l

UN ADEVĂRAT IZVOR DE 
BOGĂȚII SUBPĂMÂNTENE

Județul Hunedoara ascunde

NEEXPLOATATE INCA V
» 77% din producția de cărbune a țării / s•
• 80% din totalul rezervelor de minereu
• Cele mai moderne mine de aur din Europa

se găsesc in județul nostru
Atăt ca volum, cât șl ca diversitate, județul Hunedoara ocupă un loc de 

frunte Intre județele făril, In ceeace privește bogăjllte «ubpământeșll.
77’/, din producția totală de căibune a tării, se extrage dala minele din 

Valea- Jiului.
Importantele bazine feroase Teliuc șl Ghelar, ascund In pântecele lor 

peste 80°/, din totalul rezervelor de minereu de fler, cunoscute ln (ara noastră.
In ceeace privește aurul, minele din regiunea Bradului, eunoscute Încă 

de pe vremea Agaiârșllor șl Dacilor, cu multe sute de ani înainte de Hr. șl 
despre care Herodit, cel mal vechlu Istoric, vorbește In scrierile sale, astăzi 
sunt cele mal modjrne din întreaga Eurapă, — având o capaciiata extractivă 
anuală, de mal muie mii de kg. aur (In

In afară de icestea tnsă, In Județul Hunedoara mal există multe bogății 
care Btau ascunsa sau neexploatate.

/• țara Hațegului, s’a determi
nat încă de mai mulțl ani ex’s-

tindeni, spre el s’a concentrat și 
nra cercurilor imperialiste asuD-

D A. Burlaeu
(Continuare In pag. 3-a)

Intre Ciaude hvet, 
Bidault $i ceilalți

Ciaude este monteur în 
una d’n uz nele Renault.

Un om al muncii, cu ni
mic deoseb t de al nostru, 
decât poate jtlndcâ știe limba 
franceză, cum afirmă ca 
candoare o veche glumă.

Despre el tnsă, glumele ar 
fl astăzi deplasate.

Ciaude Javet este expo
nentul unei întregi categorii 
sociale care suferă astăzi 
rigoriile politicei domnului 
Bldault. El și alții muițt — 
oameni din straturile mijlocii 
— observă că manevra care 
nadăjiuta să convingă că 
plecarea comuniștilor din 
guvern ar putea fl remediul 
pentru îndreptarea unei si
tuații, n’a dus decât la fa
limentul politicii Remadler 
ln ochii masselor. Organiza
rea așa zisului a/utor ame

ții. Mita. 
(Continuare In pag. 3-a) Con'aare In pag. 3-a

tenta unor itraturi de lignit, la 
adâncime. Nef.lnd încă cercetată 
dezvoltarea sa, nu se poate ști 
cu precizie volumul 2ăcdmântu'ut.

La Mertșor, ilfiaf la jumăta
tea drumului dintre Hațeg, Șl Pe- 
troșeni, st gittște o formă de 
cărbune asemănătoare celui din 
Valea jiului.

Existenta altor straturi de căr
bune a fost semnalată șl în re
giunea Băii de Crlș. Situate nu 
depaite de minele de!a Țibta, 
straturile de cărbuni din Ba'a de

I. RuSNEAC

(Continuare ln pag 3-a)

PROCtSUL deu leipzig
14 ani dela cea mai grosolani înscenare 

pusă la cale de fasciști
La 21 Sept. a.c. se împllntio 14 ani dela începtrea la Leipzig 

(Lipsea) a monstruosului proces al incendierii Reichstagului (Par
lamentul german), înscenat de către hltlertșt1, neînfrlaatalul lup
tător ant fascist Oh. D mltroff — actualul premier al Bulgariei.

La Leipzig, călăii fasciști în frunte cu Hitler șl Goerlng 
au căutat să arunce vina Incendierii Reichstagului — pe care sin
guri au înfăptuit-o — asupra lut Gh. Dimltroff.

înlănțuit șl torturat, la proces Dimltroff a ridicat acuzații 
strivitoare împotriva elicei fasciste ce se credea triumfătoare, de- 
mascând-o cu un cu'aj care a atras admirația Intregel lumi. In 
fața protestului cmenlrll întregi, Hitler și Goerlng au fost nevotțl 
să-l elbereze.

A fost una din prlme’e mari victorii ale luptei antifasciste șl 
ale spiritului de omenie, de adevăr șl de dreptate ce aveau ti 
triumfe până la urmi teroarel șl besntl fasciste.

Redăm mal jos câteva note ster agraf late ale ședinței din 
ziua de 4 Noembrie 1933, cind a fest audiat Goerlng, pe atunci 
prim ministru și ministru de Interne al Prusiei:

DIMITROFF: După ce dv. ca 
prim ministru șl ministru de in
terne ați declarat că incendiato
rii sunt comuniști, că Partidul 
Comunist german cu ajutorul co
munistului străin Van der Lubbe 
a săvârșit cele întâmplate nu pu
tea această poziție a dv. să dea 
certătorlior poliției, cât și mal de
parte cercetărilor judiciare, o di
recție anumită, și să excludă po
sibilitatea de a merge pe alte dru
muri spre a găsii adevărațli in
cendiatori ai Reichstagului?

UN AN DELA 
APARIȚIA REVISTEI 

CONTEMPORANUL^»•
Vineri, 19 Sept., a apărut Nr. 

, 52 al revistei .Contemporanul.* 
Acest săptămânal urmaș demn al 
revistei «Contemporanul* de o- 

Kdlnioară, organ de luptă al mun
citorimii române, de acum cinci 
deceni — împlinește cu acest nu
măr un an dela apariție. Mai 
precis: dela reapariție.

„Contemporanul* este acelâș 
de acum cincizeci de ani doar, 
că ln locul răposatului Dobrogeana 
Gherea, care a fost primul so
cialist pe aceste meleaguri, care 
și-a jertfii toată viața peatru 
viforul proletariatului azi stau 
oameni noul, dar la fel de hotă- 
râțl șl conjtlenți, ca L. Răuhr, 
M. Roller, Ov. S. Crchfilmlceanu 
Zaharia Stancu, Or. Preoteasa 
etc., care luptă cu Înverșunare 
pe plan intelectual, Ideologic, ștln- 
țlflc pentru victoria proletariatu
lui, pentru cultură, pentru propa
garea științei marxiste.

Din sutnir scoatem articolul 
tov. Vaslle Luca .Unele probleme 
Istorice tn legătură cu rezolvarea 
prob'emei naționale*, articolele 
d-lor Gh.Brătescu, R. Simlonescu 
M. Roller, Dr. Petre losif, .Dela 
Contemporanul vechi la cel nou* 
de Mhall Sadoveanu, .Drumul 
spre marxism* de Dan Petrașlncu 
poemul .Cântarea Romlnlei* de 
Mlron R. Paraschlvescu șl poeziile 
semnate de Breslașu, E. Dorian, 
etc., cronici, comentarii. P. O.

Q0ER1NG; După lege politia 
are instrucțiuni dinainte stabilite 
potrivit cărora în toate cazurile 
da crime trebue să Iacă cercetări 
în toate direcțiunile, pretutindeni 
unde se văd urme, Indiferent 
unde ar duce ele. Eu personal 
nu sunt funcționar al poliției, ci 
ministru responsabil șl deacela 
pentru mine nu era atât de im
portant să știu cine sunt diferiți! 
mici derbedei, ci partidul, con
cepția care este vinovat de cele
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Ședința Consiliului Economic J idețean

S’a hotărât stabilizarea 
preturilor plafon al articolelor alimentare

re-

s’a
re-

Miercuri 17 Septembrie a. c. 
a avut loc la Piefecturt ședința 
Consiliului Economic de Coordo
nare, convocat în vederea rezol
vării problemelor aprovizionărilor 
de toamnă șl pentru fixarea umil 
plafon la preturile mercurialelor 
din cuprinsul județului.

Au participat șefii autorităților 
In frunte cu dr. fain Prlscornic 
prefectul județului, precum și pri
marii din comunele utbane șl 
ședințe de plășl.

După deschiderea ședinței 
dat cetire deciziei ministeriale 
fsriloare la înlesnirile acordstede 
guvern pentru o cât mal bună 
aprovizionare a populației cu ali
mente, accentuându se că aceste 
înlesniri trebucsc extinse numai 
asupra articolelor libere în comerț, 
cele raționalizate fiinl supus; res- 
kictlunllor Impuse de împrejură
rile actuale.

Arătând că stabilizarea a schimbat 
într’o mare măsură aspectul vieții 
noastre economice, d. dr. Priscor- 
nic cere ca problema aprovizio
nărilor de toamnă, să se rezolve 
în spiritul preconizat de guvern, 
adică ele să vină cu adevărat în 
ajutorul țărănimii producătoare ș

/ ÎNFIINȚAREA 
' ASOCIAȚIEI 
„Prietenii Scânteii*4 

la Brad
In fata unei asistențe nu

meroase, s’a constituit Dumi
necă 14 crt. in sala Uniunii 
Tineretului Muncitoresc djn 
Brad, Asociația: .PRIETENII 
1CÂNTE4".

Cuvântul de deschidere a 
fost rostit de către d. prim- 
pretor Victor Radu, după care 
au mai luat cuvântul d. av. 
C-tin Groza și tov. Niculae 
Ilieșa, arătând lupta dusă de 
către ziarul ,Scânteia" in ile
galitate cât și in legalitate 
pentru apărarea drepturilor 
poporului muncitor.

După alegerea comitetului 
de conducere, din care fac 
parte muncitori și intelectuali, 
s’a trimes ziarului „Scânteia" 
o moțiune prin care membrii 
asociației iși iau angajamen
tul de difuzarea ziarului in 
cele mai întunecoase unghere 
din plasa Brad, precum și de 
luminarea populației in toate 
problemele și sarcinile ce stau 
în fața ei pentru fericirea po
porului.

Cumpără

in bună s'aie 
cu acte !n regulă Administrația 
ziarului „ZORI NO 1“ 

Palatul Prefecturei 

Citit!
Scânteia

masselor de muie tori manuali ți 
intelectual'.

Pentru aceasta, a sous d-s«,— 
este necesară fixarea de picturi 
caie tă nu depășească platanul ce 
se va stabili tn această privință

Ii spiritul acelorași dlspozlțluni 
a mai luat cuvântu', tov. Lazlr 
Slmion care a cerut să se treacă 
la o Internă campanie de lămu
rire a masstlor populare asupra 
Xeresului pe care acestea 11 au 
de a menține stabilizarea prin 
menținerea preturilor fixate.

Au mal luatj Cuvântul primarii 
orașelor șl comunelor rurale re
ședințe de plășl, cari au făcut 
expuneri asupra situației aprovi
zionărilor din localitățile respec
tive, arătând lipsurile și greutățile 
întâmpinate pentru înlăturarea lor.

S’a trecut apoi la f xarea pre
țurilor plafon la alimente pe în
tregul jideț insistându-se asupra 
respectării lor.

Dela Apărarea Patriotică

Un exbmplu demn de urmat 
Uni din sarclnele ce revin so

cietății, este șl griji pentru crește
rea și educarea orfanilor de răz
boi, In spiritul adevăratelor valori 
morale și practice.

la actualele Împrejurări, această 
sarcină șl-a asumat-o cu tot 
entuziasmul organizația Apărarea 
Patriotică care Încă din perioada 
ilegalității, a îngrijit cu dragoste 
și abnegație pe copii oifani, ai 
căror părinți au căzut victime 
barbariei fasciste.

In afară de ajutorul material și 
moral acordat de către Stat orga
nizația amal primit și primește

In șase luni au intrat In țară

Peste Z1.000 vagoane materii prime 
și produse industriale din Uniunea Sovietică

Scuit timp după semnarea a- 
cordulul comercial cu Uniunea 
Sovietică la 20 Februarie a. c., 
marea noastră vecină a Început 
livrarea mărfurilor prevăzute In 
convenție.

De atuuci transporturile con
tinuă să sosească regulat. Oliciile 
vamale anunță zilnic autorităților 
noastre de resort, importante can
tități de produse sovietice ce trec 
punctele de frontieră. Iar în prin
cipalele noastre industrii în urma 
acestor sosiri de materii prime și 
materiale se lucrează din ce în 
•e mal intens.

Până la 10 Septembrie a. c 
industria metalurgică a primit din 
URSS. 30.928 tone fontă, 11.338 
tone semifabricate de otel, 120 
tone diferite oteluri, 3.409 tone 
feroaliaje, 22.161 tone minereu 
de fier, 38 354 tone cocs, 1 991 
tone cărămizi refractare, 30 tone 
antimoniu, 99 tone aluminiu, 69 
diferite mașini unelte etc.

Industria textilă și celelalte In
dustrii au fost aprovizionate cu :
4 685 tone bumbac, 119 tone e- 
lectrozi de cărbune, 7.160 buc. 
tulmenji, 1.370 tone sulf, 920 tone 
fluorită de calciu, 697 buc. cre
uzete de grafi, 600 m. curele de 
transmisiune. 67.000 becuri, 30 
tone clorat de potasiu, 5 tone 
fosfor, 18 tone glicerină.

Sectorul transporturilor a fost 
alimentat In aceste șase luni cu: 
400 tone cauciuc, 3 418 garni
turi anvelope, 375 autocamioane,
5 autoturisme, 120 biciclete, 16 
tone piese de schimb cuto, vul- 
caclt (pentru vulcanizare) 1.5 to-

\ O problema de actualitate

\ Problema cooperativelor
Stabilizarea a schimbat in- 

tr’o mare măsură aspectul 
vieții noastre economice. 
Având baze construite solid 
pe realitățile economice dela 
noi, pe puterea șl pe forțele 
noastre, ea inaugurează o 
concepție sănătoasă, menită 
ai as>gura succesul, spre bi
nele și folosul masselor mun
citoare din (ara noastră.

Printre problemele readuse 
pe planul actualității, datorită 
schimbărilor esențiale inter
venite In vlafa economică a 
tării după stabilizare, aceia a 
cooperativelor, formează o- 
biectul unor serioase cerce-

însemnate ajutoare șl din partea 
cetățenilor șl organizațiilor demo
crate cu dragoste de (ăiă și de 
viitorul, ei ajuloare care contribue 
la îmbunătățirea vieții acestor 
micuți oi fani.

Astfel Sindicatul Sanitar din 
Deva, a luat hotărârea du a dona 
organizației A. P. dm local tite, 
suma de lei 1800 pe lună, care 
va fl fo'osltă pentru Întrețin;rea 
a doi orfanidin Cămim I dela 
Păclișa, timp de un an de zile.

Gestul Sindicatului San'tar Deva 
constitue un frumos exemplu de 
patriotiim, demn d: urmat

Gheorghe Constantin

ne, 22 tone șine de cale ferată 
legustă pentru CAPS, 15 tone 
ecihe etc. Iar pentru CFR. s’au 
livrat 76.000 tone cărbuni.

Deasemeni au mai sosit uimi
toarele unelte și mașini agricole: 
500 pluguri cu tracțiune animală, 
2.900 kgr. coase, 437 tractoare 
șl 1 lo semănătoare.

In afară de cele de mai sus, 
in timp util pentru însămâctări, 
ne-au fost trimise: 510 tone să
mânță de sfec ă șl tone sămânță 
de bumbac.

SE LUCREAZĂ LA: 
întocmirea unul mare 
plan agricol de 4 ani

La Ministerul Agriculturii 
Domeniilor se luciează in 

momentul de față la întocmi
rea unui plan general de as- 
tivitate până In anul 1951 
menit să ridice agricultura 
română la un rang neatins In 
trecut. In acest planșe aduc 
soluții pentru foste proble
mele ce se pun actualmente 
agriculturii românești. El va 
cuprinde programe pentru:

/. Recuperarea terenuri
lor inundabile; 2. îndiguiri 
și irigări posibile; 3. Intro
ducerea unor plante cari 
n’au mai fost cultivate la

Ș>
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vederea rezolvării ei 
veni astfel In ajutorul

de

de 
au 
fie

țări în 
spre a 
oamenilor Muncii din uzine, 
din fabrici șl de pe ogoare.

Încă dela Conferința Na
țională a Partidului Comunist 
Român, ținută In Octombrie 
1945, tov. Gh. Gheorghlu- 
Dej, vorbind despre aprovi 
zlonările organizate, a arătat 
că acestea se pot face In 
bune condițluni numai prin 
cooperative. Ele au toate a- 
vantajele economatelor, în a- 
celaș timp sunt lipsite de nea
junsurile acestora, în privința 
achiziționării fondurilor 
rulment.

Cei doi ani consecutivi 
secetă, accelerând inflația 
făcut ca economitele să 
menținute, cu toate câ rezul
tatele nu au fost pretutindeni 
cele scontate.

Astăzi Insă stabilizarea, 
prin marea putere de cum
părare a leului, a creiat con- 
ditiunile favorabile asocierii 
salariaților In cooperative, a- 
sgurându ll-se astfel un nivel 
de viață în care nevoile esen
țiale de aprovizionare să fie 
satisfăcute In mai bune con- 
diHunl. Ele sunt cea mai po
trivită formă de luptă împo
triva speculei, pentrucă marfa 
poate ajuDge dela producă
tor direct la consumator prin 
înlăturarea intermediarilor ca
re o scumpesc.

U.i alt mare avantaj al 
cooperativelor este acela că 
ele trăesc din cotizațiile și 
contribuțiile membrilor, înles
nind astfel aprovizionarea di
rectă a acestora fără a re
curge la credite șl fără a în
greuna fondurile de rulment 
ale întreprinderilor care în fe
lul acesta pot fi întrebuințate 
in investiții productive.

Statul 
cel mai 
ratlvelor 
vină o 
piassă, o formă nouă și or7 
ganizată a luptei împotriva 
speculei, pentru aproviziona-

deasemenea va da 
mare sprijin coope- 
pentru ca ele să de- 
forțâ puternică de

noi, dar care pot găsi aci 
condiții prielnice; 4. Mij
loace de creștere a supra
fețelor însămânțate cu toate 
plantele existente și mări
rea producției medii pe ha.; 
5. Ingrășămintele; 6. Ani
malele de tracțtune, mași
nile și uneltele agricole; 
7. Protecția și refacerea 
laptelui, valorificarea pro
duselor prin industrializare, 
etc.; 8. Reîmpădurirea; 9. 
Raportarea producției agri
cole la necesitățile de con
sum ale populației și la ne
voile de export ale țării.

rea populației cu mărfuri bune 
șl la prețuri eftine.

Guvernul a înțeles câ acum 
este momentul pentru a da 
bătălia de înmulțirea și întări
rea cooperativelor. In această 
privință guvernul țârii pregă
tește o Itge care să le ajute 
să se pună pe picioare, spri- 
J'nindu-le începuturile care cu 
timpul se vor transforma In 
vaste acțiuni economice.

Neurmărind câștiguri, ci 
numai aprovizionarea cinstită 
a tuturor oamenilor muncii, 
cooperativele vor constituit te
melia regimului de Mâine.

D. Toncea

Intre Claude Javet, 
Bidault și cellalt!

Urmire din pa<lna l-a

rican, s’a dovedit a fi In
sei narea unei farse care a 
avut drept Imediată urmare 
micșorarea rațlelde pâine, o 
nouă urcare a prețurilor de
terminând micșorarea stan
dardului de viață a salar ta
ților șl provocând manifes
tările g/evtștilor din ultimul 
timp, care cereau guremu- 
lut punerea tn practică a 
reformelor preconizate de 
C. O. T. (Confederația Ge
nerală a Muncit).

Claude șl cel deopotrivă 
Iul știu astăzi ce ascunde 
.planul Marshall" șl Ișt dau 
seama în plus că tntențlu- 
nile americane cu privire la 
Ralir, având drept scop re
facerea^ potențialului indus
triei germane, sunt de na
tură să amenințe din nou 
securitatea Franței, înlesnind 
un nou Miiachen cu urmă
rile Iul. In acel.ș timp opi
nia publică trebue să recu
noască faptul că singur Par
tidul Comunist a avut de a 
început o atitudine conformă 
cu Idealul de suveranitate, 
independență șl securitate al 
Republlcel, denunțând po i- 
tica de compromis a lut Ra- 
mad!er-B d iuti scontând re
zultatele ae astăzi.

Este explicația flrtască a 
faptului că în ajueul alege
rilor municipale, adoptă șl 
alții — pentru a salva apa
rențele — principiile enun
țate de Partidul Comunist 
pentru măsuri de națio - 
nallzare împotriva trustu
rilor, pentru o reală demccra 
țle șl o politică externă just 
echilibrată, sperând ca prin 
efttnă demagogie să-șt mă
rească 
dauna 
gh‘ze.

Ar 
dreptățlm Inutil pe Claude- 
txpresla cetățeanului francez 
progresist, data am admite 
că aceste manevre ar putea 
să-l înșele astăzi când știe 
atât de bine care sunt apă
rătorii intereselor clasei lui 
șl a întregului popor franeez

Șl fără îndoială nu va 
întârzia s'o arate, condam
nând politica menită să ducă 
la ruină Franța, prin pierde
rea suveranității șl Indepen
denței republicii, de curând 
șl cu jertfe ma'l, restaurată 
după îngenunclnrea fasclsmu 
1*1.m. Mih.

clientela electortlă în 
celorlalte partide bur-

însemna Insă să ne-
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CUM SE VA FACE
DISTRIBUIREA ZAHĂRULUI

Cotele ce revin diferitelor categorii de cetățeni

Un adevărat izvor de bogății 
subpământe neexploatate încă

Ia urma aprobării Ministerului 
laduttrlei fi Comerțului îacepâod 
din ziua de 20 Septembrie a. c. 
se vor distribui rafiile de zahlr 
pe două luni populației șl insti- 
tuliilor din cuprinsul județului.

la comunele urbane distribui
rea se va face prin centrele sta
bilite de Oficiul Economic Jude
țean de comun «cord cu primă
riile respective.

In cele rurale, distribuirea se 
va face de cooperative sau co
merciant! cltis If, Iar îi lipsa a- 
cestora de către primării.

CLICA MANISTĂ 
trebuie să fie pedepsită

Urmare din pag, l-s 

rltoare din occident, foloslndu-ie
— pentru a distruge și lipsi 
popoarele muncitoare din întreaga 
lume de singurul lor sprlj'n—de 
elemente trădătoare recrutate din 
(ările satelite monopolurilor.

La noi, cozi de topor, au fost 
clicele conduse de Maniu și Bră- 
tlanu.

El au uneltit diabetic an după 
an, zl după zl, ceas după ceas 
pentru a ne lega cât mai stiâas 
de interesele stăpânilor lor de 
peste hotare.

Poporul nu uită că Iuliu Maniu 
șl banda lui, învesmântat! în hai
nele unei falte democrații, l-a în
șelat promltâadu-i, înainte de a 
veni la putere, o sumedenie de 
îmbunătățiri economlca-sociale, ca 
să I dea, după aceea, mizerie și 
moarte.

Prin minc'u-ă a ajuns Ia câr
ma țârii partidul care n’avea în 
el nimic nafiona1, pentrucă era 
vândut în întregi ne bancherilor 
străini; prin demagogie a pus 
mâoa pe frânele țârii partidul 
care n’avea nimic țărănesc, pen
trucă pâoă șl ițarii lulMhaliche 
erau clocoești.

Nu e deci de mirare că guver
nările acestui partid, cu falșă 
firmă, au fost dezastruoase pen
tru popor

Bogățiile țării au fost scoase Ia 
mezat. Imperialiștii străini — cu 
concursul cozilor de topor inter
ne — ne-au vlăguit fără de milă.

E am o colonie oarecare. Sala
riilor li-se aplicau aspre curbe 
de sacrificiu, tăiăoimea a fost 
aruncată în b ațe le cămătarilor șl 
când muncitorimea n’a mai putut 
răbda și a pornit să și ceară 
drepturile cuvenite, I s’au dat 
gloanțe.

Lupentl, Timișoara șl Grlvlța 
nu pot Jl uitate!

Contlnuându-șl uneltirile, Ma
niu șl ortacii săi, slujlndu-șl cu 
credință stăpânii, au pregătit, sis
tematic și din timp, intrarea noa
stră în răsbolul deslănțuit mișe
lește împotriva pașnicelor popoa
re sovietice.

Că așa este, ne-o spune chiar 
declarația monstrului dela Bădă- 
dn — „România este o spadă 
ascuțită îndreptată asupra comu
nismului /" declarație făcută unul 
ziar vlenez acum 16 ani, adică 
cu zece ani mal înainte de înce
perea celui de-al doilea răsboi 
mondial.

Nu se dovedește oare prin a- 
ceasta că Iuliu Maniu era în cu
rent cu dedesubturile murdare ale 
niplomatiei trusturilor ?

Indiscutabil că da.
Apoi, mergând mal departe pe 

drumul trădării, aceeași agenfi 
ai imperlilismului, ne-au asvârllt 
în ghlarele celor mai reacționare, 
mai șovine șl mai hrăpărețe 
elemente ale capitalului financiar
— FASCISMUL — șl acesta

Costul șahii ului este de 37 lei 
kg. tos șl 39 lei kg cubic, Iar 
peutru restul județului se mal 
adaogă 5 lei de 1 ecare kg.

Distribuirea se va lace după 
următoarele norme:

a) 1,500 kg. pentru minerii care 
lucrează lub pământ, pe bonul 
de zahlr cuplat cu bonul Nr. 1 
Diverse, ambele din carttla indi
viduală A, de culoare violetă, eli
berată salariaților pe luna Sep
tembrie 1947.

b) 1 kg. pentru muncitorii grei 

ne-a târât brutal îatr’o încleștare 
pe care n'am dorit-o.

Poporul nu uită 1 El nu va ierta 
nimic. D. A. Burlacu

Procesul dela Leipzig
(Urmare din pag. l-a) 

fntâmp'ate. Politia va urmărit 
toate urmele, fiți liniștit. Eu a- 
veam numai de stabilit: dacă 
crima a fost făcută In afară de 
sfera politică sau dacă este o cri 
mă politică. Pentru mine aceasta 
era o crimă politică și convingerea 
mea era de asemenea că vinovă
ții trebucsc căutați (către DlmltrofI) 
io paitldul vostru (ridică pumnii 
impotriva lui Dlmitroff șl strigă) 
Partidul vostru este un partid 
de criminali, care t.ebue exter
minat.

DIMITROFF: Știe d. ministru 
că acest partid .care trebue ex
terminat,* conduce a șasea parte 
a pământului, anume Uniunea 
Sovietică, că această Uniune So
vietică întreține refațiuni diplo
matice, politice și economice cu 
Germania șl că comenzile el sunt 
bine venite pentru muncitorii ger
mani ?

PREȘEDINTELE: Vă interzic 
să faceți aici propagandă ccmu- 
nlstă.

DIMITROFF: D. GOerlng face 
aici propagandă national-soctalstă 1 
(Se întoarce apoi către Goering), 
Aceacstă concepție bolșevică dom
nește în Uniunea Sovietică, în 
cea mal mare și mai admirabilă 
(ară din lume, și are aici în 
Germania, milioane de partizani, 
în persoana celor mai buni fii ai 
poporului german. Știe acesta...

GOERING (răcnind): O lă-JI 
spun eu ce șlie poporul german: 
Poporul german știe că te porji 
aici în mod nerușinat, că ai venit 
alei Jă dai foc Reichstagului. Șl 
eu nu sunt aici ca să-mi ei in- 
interogatoriul ca un judecător, șl 
ca să-ti permit să-ml faci repro
șuri 1 In ochi mei ești o secătură 
bună de spânzurătoare.

PREȘEDINTELE: Dlmitroff, 
v’am spus câ aci nu este îngă
duit să faceți propagandă comu
nistă. Deaceia nu trebue să vă 
mirați că d. martor a avut o astfel 
de isbucntre. Vă interzic, în mo
dul cel mal sever să faceți pro
pagandă. Trebue să puneți nu
mai întrebări obiective.

DIMITROFF: Eu sunt mulțu
mit de răspunsurile d-lui prim 
ministru.

PREȘEDINTELE: Dacă sun
teți mulțumit sau nu, mie îmi 
este ind ferent. A:um vă retrag 
cuvântul.

pe bonul de zahăr cuplat cu bo
nul Nr. 1 Diverse, ambele din 
cartela individuală B, de culoare 
roșie, eliberată hiUrlaților pe luna 
Septembrie 1947,

c) 0,750 kg. pentru ceilalți 
muncitori și funcționari, pe bonul 
de zahăr cuplat cu bonul Nr. 1 
Diverse, din cartela Individuală 
C, de culoare albastră, eliberată 
po luna Septembrie 1947,

d) 0,500 kg ptr. restul populației 
urbaae pe bonurile Nr. 4 zahăr 
și 4 ulei cuplate, din cartele 
1947 tip provincie.

e) 0,100 kg. pentru populația 
rurală, pe liate nominale.

Spre a se evita o dublă apro
vizionare, nu se admite ca dis
tribuirea aă se facă pe baza altul 
boD de cartelă, decât cel fixat de 
Minister.

Operațiunile de distribuire, vor 
trebui terminate pâoă la data de 
25 Septembrie 1947.

Dlmitroff: Am de pus încă o 
întrebare obiectivă.

PREȘED1NTELE (mai aspru): 
Vă retrag acum cuvântul.

GOERING (răcnlad): Afară cu 
d-ta, ticălosule I

PREȘEDINTELE (către poli
țist): Scoateț!-1 afară:

DIMITROFF (pe care poli|lștii 
l-au înfâșcit deacum): Vă este, 
desigur frică de întrebările mele, 
domnule prim ministru.

GOERING (strigând după DI- 
mltroff): Așteaptă numai, până 
nu vei mai fl în puterea legală 
a acestei Curți de Jjstlțle șl te 
vom avea noi în mână: Tlcă- 
loiule I

CONFERINȚA
dlui Dr. E. CABA despre 
lupta poporului grec

In ziua de 15 Sept. a. c. a avut 
loc în sala festivă a Consiliului 
Sindical Județean în prezenta unui 
însemnat număr de sindicaliști din 
localitate conferința d-lul Dr. Emil 
Caba despre lupta „poporului 
grec pentru libertate*.

După ce a arătst lupta dusă 
de eroicii partizani al armate de
mocratice condusă de viteazul 
general Markos împotriva merce
narilor monarho - fasciști, con
ferențiarul a subliniat necesitatea 
ajutorării poporului grec ptr. a se 
elibera de sub teroarea fascistă.

Știri din B1Ă|

DELA ARLUS: Cu ocazia lăr
girii cadrului de activitate a sub
filialei ARLUS din Brad, s’a ținut 
o adunare în vederea constituirii 
secției culturale precum șl a sec
ției de studii și documentare.

A fost ales ca președinte al 
secției culturale d. Marcu Sârbu, 
iar la secția de studii șl docu
mentare a fost ales tov. Nicolae 
Illeșu având ca ajutor pe d. Micu 
Delabăsești.

SERBARE PENTRU COPII: 
Domnișoara Irlaa Klș a dat o 
reușită serbare de copii cu care 
ocazie micufll elevi s’au dlstias 
prin interpretarea dansurilor.

— Urmare dlu pag. 1 a —

€rlș, „răspund" la suprafață. 
Țăranii reglunei susțin că doar 
un strat de pământ „de o sapă- 
doud" acoperă cărlmnele.

După părerea geologilor, tot 
aici ar exista fi mari rezerv»are 
de ga» metan.

MERCUR, PIRITĂ,CUPRU 
etc. IN MUNȚII APUSENI

Apusenii, masivul muntos ce 
strâjuește ca o cetate naturilă In 
Inima Ardealului, în afară de aur, 
principala sa bogăție șl cărbune, 
mai ascunde și alte bogății sub- 
pământene, ca: mercur, pirită, 
bauxită, mică, etc.

Importantă e presupunerea exis
tentei In M-țll Apuseni a mine
reurilor de cupru, — care acum 
se extrage în tara noastră doar 
la Altân Tepe în Dobrogea 
șl Bala de Aramă din Banat.

Nu de mult, câ(lva geologi au 
găsit minereu de aramă pe văile 
dealurilor din jurul comunei Văr- 
maga, precum șl la Cozla de lângă 
Deva. Această presupunere ca
pătă confirmare dacă amintim că 
până in preajma primului răibol 
mondial, la Zam se exploata și 
chiar prelucra acest minereu.

Noul zăcăminte de fler au fost 
semnalate la Bouțarul de /os din 
Țara Hațegului șl la Cliergheș 
lângă Deva, tn prelungirea ma
sivului ghelărtan.

In dorul lor de Jaf, In timpul 
rătboiulul, nemții au încercat în
ceperea unor exploatări șl la Ca- 
gtr, unie de asemeni se găsește 
acest Important minerea. La Cu- 
g'r se găsește șlmlcâ.suH formă 
de plăci de mare suprafață, care 
așteaptă să fie pusă In exploatare.

SE IMPUN VASTE 
CERCETĂRI

Din cele de mai sus, — fără 
a mai vorbi de carierele de calcar 
dela Băl(a șl Peștera Bo ii, de 
dolom'tă dela Hunedoara și Te- 
liuc, trahid la Djva șl Dobra, de 
marmoră dela Bucova șl Alun, 
de pământ refractar dela Baru- 
Mare, sau de guano (îigrășămlnte 
naturală) din Cioclovina, de apele 
minerale, etc., — vedtm că sub
solul jad. Hmedoata ascunde încă 
imense și multiple bogății.

Pentru o cât mal documentată 
cunoaștere a acestor rezerve sub-

ORG. SPORTULUI POPULAR
— RESORTUL SINDICAL — 

SINDICATUL METALO-CHIM1C

Organizează:
In ziua de 28 Septemvrie 1947, 

cu începere dela ora 9 dimineața

Concurs de biciclete
(cido-crosi) (bieți și fete)

Concurs de motociclete
(băeti-circuit închis)

Concursurile sunt deschise pen
tru amatorii din Deva și județ.

Pentru primul clasat în con
cursul de motociclete, se va de
cerne o cupă chalagă donată de 
Sindicatul Metalo-Chlmlc.

Pentru restul premlantilor dela 
concursul de biciclete și moto
ciclete, se vor da premii și dip
lome oferite de O. S. P.

înscrierile zilnic între orele 18 
20 începâad cu ziua de 20 Sep
temvrie a. c. la d. Vili Horvăih, 
a mediul Sindicatului Metalo-Chi- 
cls în calea Horea Nr. 2.

pământene, se Impune începerea 
unor întinse cercetări.

Aceasla e cu atât mal necesar 
cu cât prin natura bogățlllar sale, 
jud. Hunedoara are misiunea de 
a sta în frunte In opera de re
construcție a târli.

Trecâadu-se la exploatarea ză
cămintelor explorate deja, acest 
rol va putea fl șl mal bine îade- 
pllnit, deschlzâadu-se totodată 
perspective tot mai frumoase a- 
cestul judej, atât în desvoltarea 
si Industrială cât șl în sectorul 
comerțului extern. Ua prim pai 
în această direcție a fost făcut 
de curând în Valea Jiului prii 
începerea lucrărilor de deschidere 
a minei dela Uricanl, unde fa 
curând se vor putea extrage zil
nic cca 500 tooe de cărbuni.

O INIȚIATIVĂ CU 

REZULTATE RODNICE
Nu de mult, in urma sesi

zărilor făcute de locuitorii co
munei Bou(arul de Jos, din 
plasa Sarmizegetusa, au În
căput acolo sondsgli pentru 
descoperirea de filoane de 
minereu de fier. Cercetările, 
făcute de specialiștii și tech- 
nicienii soc. A. C. E. X. din 
Lugoj, au fost rodnice, astfel 
că la sfârșitul lunei August 
a. c , suszisa societate a În
ceput lucrările pentru deschi
derea unei mine.

Deocamdată lucrează acolo 
doar 20 mineri, Insă după 
felul In care acestea se des
fășoară se prevede că până 
la sfârșitul anului In curs se 
va putea obține o producție 
de minereu ridicată, in urma 
angajărilor de personal ce se 
vor face șl care vor ajunge 
la un efectiv de 500 mineri.

Dar, așa cum spun, aces
tea nu sunt decât începuturi. 
Munca va trebui intensificată 
și extinsă șl asupra celorlalte 
centre și bazine, pentru re
dresarea șl desvoltarea eco
nomică a tării noastre, pen
tru consolidarea regimului de
mocratic popular, care va 
expleata aceste bogății, nu 
in folosul trusturilor acapara
toare, ci in folosul poporului 
muncitor.

/. Rasneac

Muncitorii 
engleză cer gu
vernului să In
terzică manfes- 
tățlile fasciste

Delegații organizațiilor sin
dicale muncitorești din Anglia 
au cerut guvernului britanic 
să interzică întrunirile fasciste 
din Anglia, care propagă an
tisemitismul și ura de rasă

Guvernul britanic a răspuns 
că nu va opri aceste întruniri 
dar că va sancționa pe acei 
cari vor răspândi ura de rasă. 

Cetiți și răspândiți 
ziarul zori noi
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A. I. Vâșinski demască 
pe ațâțătorii la un nou război

Eșecul lui Maniu și Petkov eonstitue

0 înfrângere a reatfiunii străine
în România și BulgariaIntr’un mare disfluri rostit la Adunarea generală a O. N. U.-ului, 

latul delegației sovietice e atacat puternic politica Sutelor 
Unite |i Marei Britanii

FLUSHING MEADOWS. In ședința de Joi după amiază ■ 
Adunării Generale a ONU. ului, A. I, Vâșinski, ministrul adjunct 
al afacerilor străine al Uniunii Sovietice, a atacat puternic An
glia și Statele Unite acuzându-le „că se abat dela principiul pe 
care a fost întemeiată Organizația Națiunilor Unite și că tn unele 
cazuri violează direct rezoluțiile Adunării Generale**.

El a adăugat: „Această politică de fo’osire a Națiunilor 
Unite pentru interese individuale, egoiste șl concepute strâmt, 
slăbește Națiunile Unite*1.

■ In urma instrucțiunilor date
de Consiliul de Securitate, sub-
comisiunea de anchetă dela Sa
lonic și-a Încheiat Vineri lucrările.

S Un purtător de cuvânt al
ministerului de externe francez a
declarat că tratativele pentru în-
cheerea unui pact de asistență 
reciprocă între Franța, C hoslo- 
vacia și Jugoslavîa sunt foarte 
înaintate.

9 Partidul socialist danea a 
cerut președintelui parlamentului 
să facă demersurile necesare pen
tru ținerea unor noui alegeri fiindcă 
nu s'a ajuns la formarea unui 
guvern de coaliție reprezentativ.

H Anglia va importa din Franța 
articole de Îmbrăcăminte n va
loare de 2 500.000 lire sterline,

i-1 Guvernul din Bolivia a de
clarat stare de asediu pe întreg 
teritoriul țării.

■ Ultimul lot al copiilor ro
mâni și unguri din regiunile lo
vite de secetă, care au fost în
grijiți de ministerul asigurărilor

Anglia și U.S.A. duc o politică incompatibilă 
cu țelurile

Vâșinski a scos in evidentă ur
mătoarele puncte :

1. Anglia și Statele Unite În
cearcă să aplice măsuri practice 
in afara Națiunilor Unite, fără a 
fine seama de această organiza
ție. .Atrag atenția asupra ame
nințării fa|ă de Națiunile Unite 
a unei asemenea politici care 
este incompatibilă cu caracterul 
și felurile Națiunilor Unite1 * * * S * * * 9*.

2. Printre cele mai importante 
regrese in activitățile Națiunilor 
Unite este „situația nesatisfăcă
toare a dezarmării11.

„Anglia și Statele Unite nu 
sunt dispuse să dezarmeze șl pun 
frânele pe înfăptuirea dezarmă
rii1* a declarat delegatul sovietic,

„Recenta declarare a d-lui Er- 
nest Bevin este un răspuns con
vingător la întrebarea dece exi
stă o situație nesatisfăcătoare tn 
ac privește dezarmarea".

Vâșinski a spus că chastiunea 
scoaterei în afara legii a metode
lor de distrugere atomică șl a al
tor metode de distrageri în masat 
.a dat naștere unei îngrijorări 
deosebite*. Uniunea Sovietică a 
luat mai multe măsnri pentru e 
rezolva problema atomică, dar a- 
eeatea au întâmpinat rezistentă 
In special din partea Statelor 
Unite.

Uniunea Sovietică — a spus el 
— un poate ît nici o împreju
rare să accepte amestecul străin 
in uzinele de producfie atomică 
deși este dispusă să accepte un 
eontrol atomic Internațional strict.

Delegatul sovietic a acuzat'doc- 
trlna Truman și planul Marshall 
că sunt o violare a principiilor 
Nafiunilor Unite11 și o încercare 
din partea Statelor Unite de a 
impune o politică altor nafiuni,

„Planul Marshall1* o încercare 
de divizare a Europei

El a continuat; „Nu este nici 
un secret că așa numitul ajutor 
nord-american pentru Grecia și 
Turcia este folosit de Statele 
Unite ca o armă politică*.

3. — Planul Marshall — a de
clarat el — este o Încercare din 
partea Statelor Unite de a forța 
țările europene să depindă de 
„monopolurile nord-americane**.

„Planul Marshall este o în
cercare de a se rupe Europa în 
două tabere și de a se forma un

O.N.U.-ului
bloc de țări ostile Europei răsă
ritene și Uniunii Sovietice*.

4. — Vâșinski a spus că pute
rile occidentale, în mod evident 
au de gând că folosească indus
tria grea germană în special in 
Ruhr ca una din principalele 
baze economice ale Statelor U- 
nite in Europa.

Vâșinski a respins propunerea 
generalu'ui Marshall de a se for
ma un comitet Interimar pentiu 
pace și securitate. „Aceasta este 
o Încercare camuflată de a se 
trece peste Consiliul de Securi
tate, a spus el.

Propunerea generalului Mar
shall a continuat delegatul so
vietic „constitaie o .violare evi
dentă a Chsrtei șl delegația so
vietică va lupta Împotriva ei*.

Cino sunt ațâțătorii de război
El a acuzat presa din unele 

țări că duce o campanie de pro
pagandă pentru un nou război. 
„Campania furioasă din presă — 
tn special din cea nordamerlcană 
și din cea din țările ce urmează 
ascultătoare Statelor Unite, ca 
Turcia — este răspândită pentru

Rezoluția propusă de U. R. S. S. cere:
— Interzicerea proprgandel războinice
— Reducerea înarmărilor
— Distrugerea armelor atomice
Vâșinski a propus următoarea 

rezoluție :
1. Națiunile Unite condamnă 

propaganda eriminală In vederea 
unul nou război ce este dusă de 
cercurile reacționare din mai 
multe țări, în special din Statele 
Unite, Turcia șl Grecia, cu aju
torul răspândirii a tot felul de 
insinuări prin radio, presă, ci
nema șl declarafti publice și care 
cuprinde un apel fățiș de a se 
ataca țările democratice Iubitoare 
de pace ;

2. Națiunile Unite socotesc to
lerarea șl sprijinul moral fa(ă de 
o asemenea propagandă la un 
nou război ce s ar transforma tn 
mod inevitabil tntr'un al treilea 
război mondial, drept o violare 
a obligațiunilor luate de membrii 
Națiunilor Unite, a oăror Chartă 
prevede obligația de a desvolta 
relații amicale 'între națiuni ba
zate pe respectul pentru princi
piul drepturilor egale și pentru 
autodeterminarea popoarelor și 

a amăgi opinia publică ca să pri
mească favorabil un nou răz 
boi1*, a spus el.

El a adăugat „Propagandiștii 
ațâțători la război Încearcă prin 
toate vicleșugurile să sperie oa
menii prin acornlri șt Invenții 
veninoase cu privire la pret'nse 
pregătiri din partea Uniunii So
vietica de a ataca Statele Unite. 
Ei știu dsslgur că spun minciuni 
căci Uniunea Sovietică nu ame 
nință iu nici un fel să atace vreo 
(ară. După cum se poate judeca 
din mai multa semne pregătirea 
pentru un nou război a depășit 
dtpe acum stadiul simplei pro
pagande, a atrac(iei psihologice 
șl a războiului nervilor*.

„Numeroasa fapte dovedesc că 
in unele țări șl în special In Sta 
tele Unite, psihoza războiului 
este sporită prin punerea in prac
tică a unor măsuri cu caracter 
militar șl strategic impreunnă cu 
măsuri technice ca de pildă 
construirea de noui baze mili
tare, redistribuirea forjelor ar
mate, desvoliarea producției de 
armament și activitatea frenetică 
pentru ameliorarea armelor*.

Acuzând „monopolurile capita- 
Este nordamericane* de a fi ob
ținut câștiguri Imensa de pe ur
ma războiului mondial. Vâșinski 
a numit opt personalități de 
frunte nordamericane despre care 
a spus că sunt „ațâțători la răz
boi deosebit de violent!*.

In listă era cuprins și d. John 
Foster Dulles membru al delega
ției Statelor Unite.

de a lua alte măsuri potrivite 
pentru întărirea păcii universale, 
astfel „ca pacea internațională, 
securitatea și dreptatea să nu fie 
periclitate*.

3. Națiunile Unite socotesc ne
cesar să îndemne guvernele tu
turor tarilor, sub pedeapsă, să 
Interzică propaganda de război 
sub orice formă șl să la măsuri 
pentru prevenirea și suprimarea 
propagandei de război ca activi
tate periculoasă din punct de 
vedera social amenințând intere
sele vitale șl buna stare a națiu
nilor iubitoare de pace ;

4. Națiunile Unite reafirmă ne
cesitatea de a se pune 'în prac
tică cât de curând posibil hotă- 
rîrea Adunării dela 14 Septem
brie 1946 cu privire la reducerea 
armamentului șl a deciziei sale 
dela 24 Ianuarie 1946 de a se 
exclude armele atomice și toate 
celelalte tipuri principale de ar
me menite exterminării în masă 
și Bocotesc că înfăptuirea acestor 
hotăriri corespunde intereselor 
tuturor nsțiun lor iubitoare de 
pace constituind cea mai puter
nică lovitură dată propagandei și 
ațâțătorilor la un alt război.

Moscova (Agerpres). Postul 
de radio Moscova a transmis 
următorul comentariu privitor 
la situația țărilor din Estul 
Europei;

In ultimul timp, lupta între 
democrație și reacțiune în ță
rile din Europa de răsărit a 
intrat întro nouă fază, aceia 
a întăririi democrației din a- 
ceste țări. Exemplul cel mai 
bun în această privință este 
dizolvarea partidelor național- 
țărăniste din România și Bul
garia,

Conducătorul partidului na- 
țional-țărănesc din România a 
fost Iuliu Maniu. In anul 1937 
Maniu face alianță electorală 
cu Codrcanu șeful Gărzii de 
Fier și unul din cei mai mari 
trădători al României. In 1941 
Maniu salută cu entuziasm 
intrarea în război a României 
contra IIRSS iar în 1944 sa
botează ieșirea României din 
război. In anii ce au urmat, 
Maniu ca șef al PNȚ-ului 
dovedește că a rămas acelaș.

Nu numai atât. Maniu con

Ecoul declarațiilor lui Andrei Vâșinski
NEWYORK, 20 (Radio) 

Corespondentul de presă de pe 
lâ ’gâ Adunarea Generală a 
Națiunilor Unite a subliniat 
că Audrel Vâșinski a rostii 
cuvântarea si în fața unui 
număr de ascultători deosebit 
de mare. Discursul a fost 
retra ssis Imediat prn ra
dio în mai multe limb. In 
cuvântarea sa Vâșinski a 
arătat clar cine este v novat 
de descompunerea Organiza
ției Națiunilor Unite. El a 

Din toată mmEa

cepe și un plan de organizare 
în străinătate a unei campanii 
în acest sens, hotărînd ple
carea mai multor membri ai 
partidului în străinătate. Gra
ție vigilenței poporului român 
planurile lui Maniu au eșuaL 
și la 14 Iulie 1947, Mihala- 
che, vice-președintele partidu
lui este arestat în momentul 
când voia să părăsească țara 
cu un avion

Răbdarea poporului Roma» 
ajunsese la capăt sub presiu
nea opiniei publice românești 
Maniu este arestat și partidă 
său desființat.

La fel au evoluat lucrurile 
în Bulgaria cu partidul lui Pet
kov. Eșecul lui Maniu și 
Petkov are o imporlanță in
ternațională deoarece el cons
tituie o înfrângere a reacțiunii 
străine care urmărea să fac* 
din Balcani o sucursală a mo- 
nopoliștilor străini. Desființa
rea partidelor național-țăraneșc 
va duce la instaurarea păcii și 
a legăturilor amicale dintre ță
rile din Balcani.

demascat pe ațâțătorii la 
război și a arătat campania 
deșănțată ce se duce In Sta
tele Unite pentra o nouă a- 
ventură militară.

LONDRA, 20 (Radio) Ic 
ședința *e erl a Adunări Ge
nerale a Națiunilor Unite, de
legația sovietică a cerut să 
fie înclină pe ordinea pe zl 
propunerea Iul Andrei Vîșla- 
ski relativ la înlăturarea ati
tudinilor criminale caro pot 
duce la un nou război.

sociale maghiar, au plecat Vineq 
spre țară.

■ In urma grevelor din pri
mele 6 Iun! ale anului 1947, 
Franța a pierdut aproape 8 mili
oane zile de lucru.

■ In Italia situata devine dia 
ce în ce mai încordată. In cursul 
nopții de Joi, mai multe persoane 
au fost arestate cu prilejul lupte
lor de stradă ee s'au desfășurat 
la Roma.

■ Leon Juhaoux secretarul 
Confederației Generale a Muncii 
din Franța aflat în prezent la 
Moscova, a declarat ziarului Trud 
că solidaritatea oamenilor m undi 
din cele două țări va deveni dia 
ce în ce mai puternică. Referin- 
du-se la situația din Grecia, 
Juhaoux a declarat că guvernai 
elen a anihilat orice libertate sin
dicală.

■ Comitetul executiv al sin
dicatului minerilor din Anglia a 
hotărî» să ceară mărirea salariata! 
cu două lire pe săptămână.
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