
Acul V Nr 429 c'in {oite I*,1U U“H| vfil Lei 5

NU O SCHIMBARE 
LATURAREA UNE3

Din dorința nmuelor largi 
populare din țtra noadră de 
s-jl manifesta bucuria pentru 
înlăturarea monarhiei și recu
noștința pentru făuritorii re
publicii popul/re, au c.vut Ioc 
in judeful nostru ca și in în- 
trea^i (ară, uriaie aduniri po- 
pu’are cari s’au transformat 
intr'o adevărată săib torire a 
actului Istoric dela 30 Decern- 

' brie 1947: proclamarea REPU 
BL1CI1 POPULARE ROMÂNE.

Am asistat ia unele d n a- 
cestn manlfestatiani iar dela 
altele corespondenții noștri 
ne-su relatat entuziasmul in 
care au decurs atât adunările 
populare cât si depunerea ju
rământului Is unitățile militare 
șl inriltutlile din jude(

Ce a determinat r.ceastft u- 
uanlmă bucu ie populară care 
a cuprins tara dela tiu cepit 
la altul și care n’a re
grete pentru msnerhia ml&- 
turatâ ?

Răspunsul îi găsim, recapi
tulând pe scurt istoria celor 
80 ani d# domnie a familie! 
Hoh» uzolern-StgrnariDgen des- 
cinzând din una din cele mai 
reacționare familii prusace.

Adus în t’ra noastră cie mo 
șicrlmea setul feudtlâ și bur
ghezia latifundiară care eu în
lăturat dela tren ne Cuza-Vcdă, 
susținător al revendicărilor ță- 
rănețtl și om al reformelor de- 
inocrafi-e, Carol de Hjhenzo- 
lern înăbușă In sftngj răscoa
lele din 1907. Mai târziu, ur
mașii lui Hohenzofern devin 
din cei mai mari moritri, cei 
mai put mici capl'allști, înlre- 
când în avere cu mult pe toți 
ceilalți moșieri, fabricanți și 
bancheri din țar* noastră. Și 
aslbl din înăbușitori ai răscoa
lelor tărăaețt', hcherzoleruii se 
pun în fruntea acțiunii pentru 
sdrobirea mișcării organizate a 
clasei muncitoare.

Sub semnul aceste! prigoane, 
au avut loc masacrele dela 13 
Decembrie 1918, a fost arun
cat în ilegsli'ate Partidul nos
tru, s’au deslfințuit masacrele 
dela Lupeni si Grivița, au fost

DE FORMA CI IN-
PIEDICI SERIOASE

aduse itupeU hlflcriste șl țara I 
a fost tăiată in războiul anii- ' 
sovietic. Dar și după !■ frânge
rea Germaniei hitleiiste, cer
curile reacționate Interne și 
internaționale s’au folosit de 
existenta monarhiei In țara 
r.oastrâ pentru u se ralia iu 
jurul el și h menține le putere 
până la 6 Martie 1945 guver 
ne cu majoritate reacționară, 
guverne ai căror i xpon«-cți 
manlști și lirătieniț11 au neso
cotit conența de armistițiu, 
au tras <n poDulațin care ma 
infesta pașnic pentru un gu- 
virn democratic.

După 6 Martie 1945. monar
hia s. f >st o fi-âaă serioasă ta 
dcsvoltarea democrației noas. 
tre epic una de tip nou. In 
efa'ă de fsplul oă —sșa cum 
sjii’n» tov. Gh. Gheorghiu Dej 
în raprrtul săi: fsmt la con
sfătuirea dela Varșovia b celor 
9 paitide comuniste — Regele 
a cerut guv râului Groza cu
rând după vznitea sa la pu-

B. Someșfeleanu
crtinuarc in pag. 4-a

spre bou! și mărețe înfăp uiri
Sub t fitil de mai sus. SCÂNTEIA br. 1010 p‘ b-i * un ar

ticol al tov. Vasile Luca, secretir al P C.R , care fr.ee bilanțul 
victoriilor obținute prin lupta poporului muncitor în ai t 1 ce s a 
scurs, scriind intre oițele :

Anul 1947, s’a'încheiat cu dă 
râmarea celei mai puternice ciiri 
deje reacționai e burghezo, mo 
șierești- '

Prin abdicarea lui Mihai ton 
Hohenzolcrn-Sigmaiingen del, 
tron ?e prăbușește definitiv regi 
mul monarhic din'România cie 
iat pe vremuri cu scopul ide a 
uni toate forțele moșiera ban 
cliero capitaliste împotriva ță
rănimii care se răscuia pe tru 
pământ, împotriva clasei muu 
citoare în rfcsvoltare.

Monarhia a fost 'creală peri 
tru â opri desăvârșirea revolu 
ției burghezo-democratice în r 
România ți pentru'a aservi ț ra, 
cu ajutorul acestei 'dinastii ger 
manice intereselor capitalului 
strein. ' '

tgEU '*H >»
raliuri nprcbirN DlrMpbMd 
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__ »
poporul rîmân merge pe dnmw! intereselor sale 

Marile manifesUții publice în cinstea proci .mării 
Poniâaîei ca Republică Populară.

si minbiii jad. Han (Ua'a s’au 
. roductia în cinstea nouei forma du

i
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fi.

au sli ms laoial.a a t i e 
verse Lu uiia pemru'marea vi 
toile cu ca.e ponorul ioni,in a 
inciieia. a ui 1917, h.’au ținu 
seama i i d uf, im_i e ; . 
povița care cade i i mei i e 
trebu i,e pe care le au amânat 
pentru m ii târziu.

Repu ,ica 1 opuk.ra . omâ 
liă, - era preoiupurpi iiecaruia, 
a tuturor.

Sp nit in <>zi île izbticn au 
din pi..ptuni ceio e-e ț :

,,Trăiască Rc[.ub.ica 1 o, u 
[ara Româna 'scanda jos in 
'■ala neîntrerupt un ^rup ce 

imimcitor.. „Trăiască Armata 
RontânS ajaritoarta Repul .ivii 
Rcpu.are” ăspundea par-.a

un grup de osta i și ofi
țeri ue sus dep galei ie. Și in- 
lănțiiiie înti'o i.iguta toce, lo 
zin ije îă.mfneau din ‘nou din 
sa|ă, din balcoane' i log del 
galerie .-i din'hol: im.bite prin

Mărețe înfăptuiri ne așteaptă în anttî ce vine 

&ESAGIUL PREZl'JlUfilULUI drioVIZORiU 
ai REPUBLICII POPULARE riOâlĂNE 

adresat Țării cu prilejul Anului Nou
Cu prilejul noului an. Excelența Sa prof. C. 1 Parhou mem

bru ta Prez diurnul Provizoriu al R. P. R a rostit la posturile 
noastre de radio următoarea cuvântare :

LuxZ c> Ian. 1948

angajat să măre^âcă
r ; l

iillanria Republicii 
.-.pic -.ocia.ism”, [ 
/ uiun.u, |<e, u : ,n 
Rom.uu ”, „T.5i sc.i 
Comunist Ro-i ân”. 
Armaia Rom.i. a 
Repubp ii 
ele. Entuzi
l'l-

pnpurul
drumul

l opui i« 
ai.ij.a . re 

l o; i’L.rc- 
it ui

1 liascâ
, a a 'ar a

I 'opiil e i o mâne , 
v HiU ti a \ic .,cs. avi 

j 
rorîiân iiH-rgij pe 
iiiin usi-.tor sal*»

emi greu a 'piitm Iov L>u 
duia Andrei, c re ar;i| . omi 
lftu|i:i Județ-a.t i lu.n o oa De 
va , I’{ R i u ole 
și a ia 'cuc.m.ii;. In 
-impie, dar pii.be

a urai.le 
c uvute

c lv,unire 
i conținut tov. 'Uliii ia a amu 

iii importanți n.arețuim •’ct in 
fîtp'.uii, c. r< de ch. e , erspeeti 
ve largi poporului român.

.tratând ca pun abdicarea 
iui Mihai von Hohcjizoicm Sig 
tnaiingi .’u pubujt -ci m iv

I. .usneac

(Continuare in pag 4-®)

riss !?«{*«*«■ JemecraiszoireKB Șas
in noul guvern venit Ia 

putere în ziua de b Mar.ie 
W45, partidul nostul precuml 
și celelalte partide din F.N.D., 

Frontul Plugarilor, P. S. D. 
/■ N. Ț., și aiți - au câștigaț 
’poztți serioase. Partidul Coi 
munist a primit Internele, Ju 
stiția și Comunicațiile. Noul 
guvern avea o bază mai largă 
decât F. N. D., cuprinzând i 
pe Tăiărescti iu parliclul său. 
Cu țoale diticuliățle ce dc ur 
geau din preze ți lor în 
vern, acest par id încerca să 
ciuntească reiorma agrară, se 
opunea politi.ii iinaiici.ire a lor 
(eior democratice e c. n con- 
d.țiunile date lărgirea bazei 

■ oiiti-C a guvernului conslitu 
ț t un factor pozitiv.

In răstimpul di 'tic venirea 
la putere a guvernelor liioza 
și alegerile pailanent re dela 
19 Noembrie I > i6, am avut de 

extrem de mari. Economia ță 
rii era în stare de haos- Am a- 
Vut și doi ani consecutivi de se
cetă Cu 1oate acestea, în pe 
noada aceasta au fost ti aduse 
în viață numeroase jeforme ți 
măsuri cari au consti uit un ma 
re pas înainte în pro esul de 
democratizare a României.

A fost terminată și legife 
rată reforma agrară L-loo o o 
ha. au fost da e in stăpânire 
Ia 726.2oo de țărani. Massele 
de țărani nevoiași mobilizate 
de Partidul nostru, în coalu 
crare cil Frontul 'Plugarilor, 
au parti ipat efectiv la tradu
cerea în viață a leformei sub 
conducere" cor ite.el r țară e 
ști de reformă agrară.

Un rol mare în realzarea 
reformei agraie Iau juc t e- 
chipele de munci'oii, trimise 
în sate de partidul nostru și le 
sindicate pentru a ajuta ță ă

es * a
’aa 0

agrară Muncitorimea a datdea 
semenea un mare ajutor țară 
uimii muncitoare în campania 
de însămânțări și la repararea 
de unelte agrico e. Muncitorii 
multor întreprinderi au trimis 
în dar țăranilor, unelte agricol 
le, fabricate în orele libere.

Sprijinul a"oidat de p|io,e 
tariatul mobilizat de P. C. R. 
țărănimii nevoiașe, a dus Ia 
consolidarea alânței între mun 
citorune și ță.anime și la iută 
rirea rolului conducător al cla 
sei muncitoare.

In urma instaurării regimu
lui dcino rat par.i iparei Ro
mâniei la războiul antihitlerist 
a căpătat un.caracter electiv 14 
divizii ale noastre au luptat pe 
front, alături de trupele sovie 
tice.

In urma înlă uiăr.i guver 
nelor reacționaie care Sjbo 
tau aplicarea iltuzelor armii

Poporul îomân și a dobâu 
dit acum pberiatea de a și c,ax 
forma de Sta.'cea md potrivi 
ta cu aspiraț.iie sale firești: 
Republica Populată.

Regimul democratic .măp.ul 
după clibcraiea de sub jugul 
coiropiioi il or hitleriști și al 
slugiior lor, prin munca, price 
pereâ avântul te or mai buni 
Iii ai poporului, se întâre.to 
astfel i mai 'mult. Nici o pkdi 
ca nu mai stă acum n taica 
desvoltării depli e a democia 
ț ei no istre [Oj.ula. e me iă să 
asigure tutui or celor te mun
cesc, cu brațele 'sau cu ,iii!itea, 
dela orașe și dela sate, l ună 
starea materială și 'ca.e sa con 
stitue garanț’a suveranității 'și 
independenței țării noastre.

Nouă formă de Stat Reptt- 
blii ă Populară - deschide larg 
calea pentru inlăp.ui.ea tuturor 
năzuințelor creatoare ale po 
porului nostru, pentru noui cu 
cerii i democratice pe țărâmul 
economic, politic și sucial, pen 
tru imbimă ați ea t ivehiltti de 
trai a; celor ce muncesc pentru 
Republi-a Populară Română, 
puternică, liberă și muci enden. 
dentă. 1

Prăbu.irea r gimului inoii r 
hic, creat pemru a opii | ro0 c
'iii țarii noastre și p oclamaiea 
Repubiidi Po; ularc Roti a e.

n pr.ii r it Miere - ii 31 U - i'S / s - r-
bâtiiHie imțioi ală peut u >pol. 1 t 
d* tul ti uoslru

Încă, la ora 1, sal teatral ii

Dmastia Hohenzolern in io 
m.'uiia și a îi’.d. plinit roiul in 
măcelărirea țăranimi r iscul i 
țe pentru pământ, 'Servmd uite 
rese|e moșierilor, regele în 
suși fiind cel 'mai mare moșier, 
tăpân pe mii de hectare e 

pământ- Dinas ia servea 'de se 
met.ea interesele capitaliștilor, 
regele însuși iiiird cel mai mu 
re acți’n.r a! b ; riior și mrr- 
prinderilor industriale.

Înlăturarea din guveri a re 
piezentanțlor mo.ie ilor expro 
priați, a bancheri 0‘ 'și fabricau 
ților, adică a 'exploatatorilor i 
dărâmarea monarhiei în jurul 
căreia se concentrau ți se re
grupau foițele reacționare ir 
terne și externe 'uueldnd inipo

Mărețe infăp.u ri i e aștvap.ă 

depinde a<um numai de munca 
și destomi ia uoastra, de iubi 
rea noastră tațt de popor -i 
de Republica l'opuiaiă, ue de 
volamen.ul fiecăruia pe *ru pio 
pășirea | arii.

Puteri t organizata ^o i-lieu 
tă și hoiărîră 'a clasei munci 
toare, abată cu țara i.nea mun 
citoarc și cu 'inteie tualitatca 
progiesistă, cons itue cheză ia 
suprema ti propă ii ii 'poporului 
nostru.

Deplini îp.tcmeiaț pe ce..stă 
putere, însuflețiți de ferma 
voință de a contribui c ,t mai ;.c 
tiv la făurirea 'unei păci trai 
mce și a 'democrației populaie, 
privim cu încred, re anul 1948, 
cate >a treimi să însemne un sit

ele nouț succe.e ue drumul victori 
os al propășirii poporuui no
stru.

Cu plivirile indi cptate S[ re 
acest viitor luminos, cu imagi 
nea unei Patrii [ u.ernice p re 
iii c, m ni.nie.e Piez diuluiPro 
vizoriu al Re. oblicei 'Popul.t- 
re Române, urăm â oporultii 
Român și tuturor 'Naționali ăți 
lor conlocuitoare, spor li mun 
ca in anul T948.

Trăiască *i înflnmască 
Republica Populară Română
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Ne aflam chiar in mijlocul 
acelor zile când obș.ei comuna 
La la sate și sindicalele 'fio 
fesionaie ia orașe,’suirt iletmaie 
ca să aleagă din sânul lor pe 
cei ni ii buni, pe tru ca aceștia 
îinprcLiu.l cu judecătorii de ca 
rieră sa contribue la menț md 
rea echilibrului intre pasiunile o 
meneW la rezolvarea m ilicte. 
lor dintre ce ațe :i 1 ia simț o 
narea acelora care caută să m 
târzie din rea voința ledîfet a 
rea țarii i ridicat a sfandlir u, 
lui ele viață al celor tare num 
rese.

In majoritatea țărilor cil re 
gini burghezo; capiilalist și chiar 
71 la noi, era u,i laptobi mit ca 
funcțiunea de judecător să iie 
apanajul YaiiiiTilor a uite, rea. 
bLue caic contribuia v.a drcpta 
tea pe care o in păițieau aceAi i 
sa hu aibă nimic comun cu ne 
voile poporului trudi or. 1' u 
nfai astfel se explică liece î 1 so 
luțiile acestei ca egorii de slu- 
ytori ai drep ățu, se găsesc I a 
lip ite diferue „porbțe pentru 
infractorii u, o anume calego 
ni de delicte și in nete ș unp 
o rigurozitate excesivă în apli
carea maximului de pe i&ar-ă 
fața dc cei care in (m'ufic cazuri 
înfrâiigcaii dispozițiile legai din 
ignoranța, sau urmare a ne 
dreptei orânduiri a societăți, 
întemeia ă pe exploatarea oinu 
lui de către om.

Introducerea elemen ului 1» 
meniu în justiție a fost iun v» 
chiu deziderat al fem|eilor, care 
insă s’a lovit de rezis.e. ți bur 
ghez.iei capitalisto mp ie^e t ci 
re întreții,ea [egenda Jncapaci 
tații femeii de a îndeplini anu 
mite funcții în'Stat. '

MaiVi [c'as’iăh ai socialismu
lui au combătut din toate pu
terile aceste idei reacționare. 
Lenin sub hijind rolul jucat de 
femei în Marea Revoluț e din 
Octombrie, a declarat că succe
sul depinde de măsura în care 
participă femeia, iar gem lalissl 
mul Stalin adaugă: „Nici o 
mișcare a celor asupriți nu a 
avut loc în istoria omenirii fără 

I ai ti-i| ai ea lemeilor mlimi.ua 
re.

(iuvernul român de,ii nț uid 
acea imaginară „incapacit ne 
a femeii” i a rect.no cut drep ul 
de a participa alături de bar 
bați la carmuiiea ticluirilor ol» 
șteșli. Dvaseii.enca s’a lecunos 
cut femeii di piui de a pârti i 
pa în j istiție, drept care exclu
dea femeile și crcia diiicultiț 
chiar și bărbaților daca nu a 
veau fericirea sa facă pait' din 
ir’o „familie bună’ , re di ite că 
re caracteriza j’its iți'a și majori 
taica slujitorilor ci < e până m i 
ieri.

Gdata acorda e anse drep 
tini femeilor mini-' mi mai u 
m drumul contribuției acestora, 
alături de băi bați, a comolida 
rea demo.rațe noastre po u 
laie prin participarea ior aj.ivâ 
la tjonducerea trcbu.Lor publi 
ce.

f emeile care au t ătruns pâ 
na acum în magivtra.ura, au 
arătat că pot m e țață orică
ror comandam©. te in slujba [ o 
porului munntor. Este un i..pt 
îmbucurător menit să asigure 
massele că și iemeile caie vor 
fi alese în funcțiunea de jude
cători populari, vor fi la inâjțt 
mea acestei chemări de mare 
răspundere.

Este ,iut că cea îmi unar* 
parte din procesele car© se ’dfc- 

Femeia în U. R. S. S.
înainte de război puțină lume cunoștea la Stalingrad pe 

muncitoarea Alexandra Cercasova; in timpul războiului ea a fost 
sanitară, pe frontul Stalingra fulul Când s'a terminat bAi&lia pen
tru Stalingrad C* rea iova a creat prima brigadă de voluntari din 
oraș, compusă d n lucrătoare de uzine și f mei casnice șl a por
nit la reconstruirea orașului. Exemplul a fost urmat de mii de 
oameni.

| - ’ ’
In viațs politică, economică șl socială din U R.S S. femeile 

sunt rh mate a împlini un rol de frunte, alături de bârbațl.
Așa se face că in LJ R. S. S. sunt sute de mii de femei pe 

șantiere, in Învățământ șl tn armată, sau ved' m sute de mii de 
fete și femei tractoriste, geologi, aviatoare, mecanice d« locomo
tive, colaboratori științifici.

bat in fyiți instanțelor jude alo 
rc,ti, interesează j rin natura 
lor și massa lemeilor: neii ț l 
gerije dintre lată și liu, 'dintre 
soți sau rude, care sunt t.oi ite 
a li tran ale in f ți arbitrilor 
legali, adică in mțl judecăți ri 
lor Oricât de bine în.ențo.iat 
ar fi un bărbat chemat sa se 
pronii țe nfr un astfel de caz, 
sunt 1 i oble.ne pe care desigur 
femela le poate pă runde mai 
ușor [ rin intuiția ei de mamă 
și soție.

In azurul luminos a« primă 
verii, soarele cald se ivjeștie ue 
după munți și cu mii de lu
ciri cade în Jiu, trimițând ceru
lui albastru de pe suprafața a- 
p-elor mii de zâmbete aurii.

Munții fumurii, cu ridicături, 
scobituri, cariere și stânci, stau 
gravi și gând-tori.

Păduri minunate, codri ver 
zi, cascade de apă, cad He pe 
munți serpentine de da îtfel 
le argintii.

Totul e Inîștît. Se aude doar 
veselul plescăit al valurilor ce 
se aruncă unul asupra celuilalt, 
limpezind poalele uriașelor tân 
ci, singurele sune e cari tulbu 
ră liniștea revărsată în jur.

Sglobiu] Jiu a mai cunoscut 
în viața lui și sunete triste, a- 
tunci când valurile 'lui veneau 
revoltate, vijelioase și tulburi 
de sângele muncitorilor mi seri 
din Lupeni.

Aceste sunt sunete afmortoa 
se, ce murmură cântul desp e 
mândrul șoim, despre falnicei 
luptător Gh. Gheorg' iu, Dej, 
care a aprins flacăra lumi ei șf 
setea pentru libertate în inima 
poporului său.

E un murmur despre sufe
rințele în care s’a sbătut ișcl 
mul pentru înflorirea'Văii, pen
tru Dinele norodului. -

Despre cum înfr’o noapte în
tunecoasă luptătorul a luttln 
țurile încăiu ăiii și s’a înalț it 
peste ziduri și -sârme îmblentei 
cari îngărdeau ba ă-ile în care 
se afla închis, scos din 'mijlo
cul poporului său.

El era ai poporului, era al

Ocrotirea mamei i a copilu 
lui, che.liui.ea' infrac ori.or im 
nori, i.nația copiilor neleg ri' î 
a văduvelor și luu’ai'Hor, sunt o 
serie de j roldcme la a căror 
rezolvare .ernela e»te c',.emalfc 
să contribue.

I ein i e voi aduce în 
țelegerea ior justă in interpre 
tarea 1 gilor fața de cei nevQ- 
ia-i i dârzo/ia con ti nței l r 
cetățenești în pedep.iiea fălii 
milă a celor care înceaici iă 
întârzie îadresarea economică 
a țării, s’au să i j.ericleteze în« 
dependența

la a j e - uri co sidera 
lele c» impun ca femeile ti 
fie cat mai bine reprezenta.e 
la a eger lc asesorilor populari, 
în rai url cudocul ca.e ii dețin 
astăzi in viața npasiră poli kă 
și socială.

Florica Vasilie

La apelul de uni i arc femei 
le din l’urda au lă-.puiis con 
sfituind o bi.ga. j ce munca: 
ELENA PAVLL

Formai ea acestei brigăzi 
compusa din 2oo lemei:g s 
podine, nun itoare. in electui- 
ie, înseamnă primul pas pe Cue 
femeile democrate din I .uda au 
înțeles să I Iacă j cntru reali/a 
ica piaifoiinei dc uiii.îc.. r 
a lunilor femeilor, înti’o sn 
gliia și puternica organizație; 
Icmenină: Uniunea D u.ocruta 
a l emeilor din România.

Membrele brigăzii ELENA 
PAVEL, în dorința de a ridica 
nivelul de viață al su o Ilar 
lor dela țară, au hotărît ă 
meargă, cât, mai des h sate.

In Prezidium ul Ad«murii 
Naționale a kopublicii i opu- 
lare Bulgare, a iost ateasa 
o fsmeie, Tasia Abramov.t.*

Din noul guvern kuljsr face 
parte și o fem.e, loja Dra 
goiceva, ti ulară la depvrtainen 
tul Poștelor.

Luptă oare ai,ti asii t* incă 
din tinerețe, pe ciad era ins 
tUutoare la o 'școala rurală, 
Lola Dragoicev a a ; jtin* cu
rând in statul major al Pa ti, 
dulcii Mu icito'.c c Bulgar, cire 
pregătea popoiut pen ru Iu ta 
armată contra fascismului.

Condamnata la moarte in 
1926, după ce fu ese impusă la 
groaznice tortuii, num .i îmi- 
prejuraiea că era insărdn ti. 
i a salvat viața. Dar valul [ ro» 
testelor populare contra gu 
vernului fascist crescu într’ai- 
tâta în acest 'timp, încât dup* 

contribuind la imbuna. ițuca 
cmid'ți lor culiuralc i s.nu.

Astiel, gospodinele le r 
ur>ați cum sa gateasia ma> 
gu 4os i mai lua .1 or, ruin a 
tricoteze; crojtorcseie lmga/ii 
\oi croi femeilor ioc uț , că 
mao, șorț ;ri, intelec.uaicle v r 
da îndrumăii de igiena și [ ue 
ii iltuia, realizând in acest lei 
o aprop.eie între ’sat ,i ora , 
prin lai e, nu piii vorbe, m 
drumând pe țarance cum sa 
lupte pemru o mai Luna s 
podărie, pe. tru iniințarea o 
cooperații e de case ue na. • 
re, etc

Brigada ELENA PAV LL, t» 
ste o pildă i un n 'emn la » 
Jida ri ta te in fo osul patriei * 
binelui obștesc.

naștere, el se văzu silit 4t 
comute pedeapsa cu moaite- 
a Tolei in in.em.iițarea |< ii 
ti-

Timp de zecr ani a tat 
Tola Drago ce-, a n n hiso re, 
și după ce a eșit a reluat 
lupta iu și "mai mu ,a dârze ,*

TrimLă in .911 de ne r.ți ■ 
tr un lagă' d 'con.enuc.rc, 
reuși sa fugă- .Neinfiicata iu 
organizarea luptei paiiiz.nd-r 
și a câștigat dela poporul i Ml 
gai numele de ..Mama’’.

Tola Drago ceva e te cstj/.t 
secretară ger.eiaLi a ComittJ 
tului Ncț’oiul ai l-romului * 
triei și prem-di.ita l.niunii P* 
pulare feine.'iine bulgare.

Cetiți și răspândiți ziarul

„ZORI NOI“

țării și patria avea nevoie de 
el. El mergea spre ea..,

Licuricii îi luminau calea.
Jiul șoptea... îndieându-i 'dru 

mul spre satul'Râmești, unde a 
fost înconj’urat cu căldură pă
rintească in casa învăță orult.î 
din saț.

Munț.i, codrii și r|ainrcnii I au 
primit între ei ''cu d.agoste 
pau ferit de ochii și bruțul 
călăului. Ca apoi țel, ca io lă- 
clie veșnic arzând să le lumi, e 
ze calea, să le conducă la m 
făptuirea unef patrii falnice în
floritoare, pentru care T’au sba 
tut și strămoșii.

Aerul dintre munț. și Jfu c 
îmbătător în străluci, ea soare 
lui. Totul e aproape, pe in 
țeles și drag sufletului. Te uiți 
și te gândeșd cu ce locuri sim 
ple, mângâietoare și fruino- 
se e. înzestrat pământul țării 
românești .

De departe se văd hornu
rile, turnurile și acoperișur.Ie a- 
telierelor Petroșani, Petrila, Lu 
peni și Aninoasa. Se văd căsu
țele muncitorilor din colonii, 
curțile de câte 2 metri i p 3J- 
frați de fiecare și creș etul mun 
ților, bătând în arămiu. Se 
văd funiculare cu vagonefe ce 
plutesc în ajer ca niște păsări 
mari, ca niște dropii.

Totul e măreț, puternic

Valea Jiului. Totul s’a
da Raia Vfdrașcu

Totul pare un basm minune. Și 
oamenii de aici par din L>asm. 
Oameni neverosimili conduc 
totul. Omul care pare atât de 
mic în comparație cu natura, 
dispune de dânsa și o stăpâ
nește. Pentriică munca omului 
este măreață în puterea ți în 
dârjirea ei

Pe Valea Jiului, dinamica 
creație continuă a na urii se 
contopește cu dinamismul ciea- 
țiilor omenești Titani ai mun 
cii, muncitorii mineri desfășoară 
în uruitul macaralelor, în scrâș 
netul scrip-e elor ș‘ în noaptea fă 
ră de sfârșit a puțurilor, -o 
activitate uria ă, scoțând „au 
ruj “negru" hrana, p.iînea, ce 
pune în mișcare întreaga fndu 
strie a țării românești.

Numai cu câteva luni î î iur- 
mă, toiul parcă era un cdrp în
ghețat- Munci orii duși la dis
perare. In diferite chipuri și ie 
luri, dușmanul reușise să amor 
țească valea.

Dej, omul al cărui nume 
flutură pe buzem fiecărui n i 
ner de pe Valea Jiului, oțetit 
în ateliereleC .F.R., călit în iu 
ptele clasei munci oare, îndâr
jit și sigur, Dej în ochii că

ruia arde flacăra dreptății și

MOTTO; „Noi cr«dam in forța creeatoare a 
poporului 0 P* ea ne bizuim”.

Gh. Ghaorghiu-Dej

trezit
a adevărului, ochii luminați de 
văpaia acelui puternic fcic aî 
dragostei pentru oameni, a 
deșteptat vredr.i ia și voii.ți n a 
sselor, cari sunt în stare ;ă 
înfăptuiască mi..uni.

Astfel a răsunat in Vale gla 
sul metalic al vagonetelor. C ir 
o putere vie de încordare vul
canică, a reînceput cân’.ecul mo 
toaielor, al țevilor, sgomotul 
inașini.or, sguduir.d uzinele și 
munț i.

La sculărie, la turnăferia 
de oțel, la mașii ile le găur.t 
piese, la strung, fa sudura c 
lectrică și autore ă, La carboni 
zare, la centrifugă. Ia banda 
de bulgări, la spălatul cărbu
nelui, la încărcare și expediții, 
în laboratoaie, munca titanică 
omenească clocote-te

In acest clocot de trudă, fe
meile își îndeplinesc și ele cu 
mândrie munca lor. In mâinile 
lor, fiecare ' piesă respiiă c|e| 
dragostea și căldura îngrijirii 
materne.

Vesel se învârtește strungul 
Trăește și se incordeiză ca ti 
mânuitoarea lui, tâiăra munci
toare de 19 ani, Hernia ’Bara- 
bașu, . Amândouă, mașina șt 
fata, sunt grave șl gingașe, la 
fel cu Valea. Ochii lle.iei lu
cesc ca metalul sclipitor al 
strungului.

La sudura cleirică -i aut* 
genă, mii de câ.itei tremun- 
toare, par o biodere de siw 
ce p.lutește in lumina albaștri 
violet, învălui :d figurile n. .u 
dre ale muneîf arelor Mari- 
Munteanu ți Elena Ba:u, cu> 
care emană curajul -< ve-elia.

Precis neclintit, în r. ndurt 
lungi, pe cartiere, stau ma 
șinile de găurit piese, as e, iâi 1 
mâna experimenta.ă a veci |Ct 
muncitoare Ana Lr:su i al I 
tora, pentru a porni măr ul 
mlădios al fierului, vârte,uf 
dansului metalului lucios.

Iar maistrul Gligo aș, atet.f 
»> cu imețe, ascultă murmund 
n șopătul mașinilor. Crescut în 
tre mașini, el cunoaște bine via 
ța lor.

In mine, pe suprafață. în a- 
teliere, mun-iton lâ.bați -i fe Z 
mei, mii de mâini împletite în 
mii de mișcări, în zgomotul târ 
năcoapeior, al lopeților ! al 
ciocanelor, mfi de corpuri se 
mișcă necontenit in acelaș fel, 
de parcă ar fi un singur c rp 
O mașină umană, vie, care răs
colește adâncurile piamânturilor, 
pentru a crea o Românie inflo 
ritoare/fibeiă și ferfei.ă.

rute curge Jim.. ap<ile fl 
nu se opresc, valurile Iui * 
ariuică unul asupra celui.lt 
grăbindu se înainte. Iar m \a 
Ie, omul creator li ține pis 
lindu se să»! întreacă ca să 
jungă la zările lumi oase des
chise de vajnicul Dej 1

<I94$>

mlimi.ua
rect.no
celui.lt
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Mărețele realizări ale tineretului dela Agnita-Botorca 
au avut răsunet în Valea Jiulului

VIAȚA DE PARTID 
închiderea cursurilor celei de a doua serii 
a școalei de cadre de pe lângă Jud. P.C R. V.-Jiului

1! P.BSTillUL TIHEHETULUI*' din ilHIMilSi) 
semnal de mobilizare a tineretului 

din VALEA JIULUI
Flacăra apriniă de tineretul 

din brigada „Gh Gheorghiu Dej" 
la Agnita-Botorca cuprinde *1 
încălzește tot moi mult Inimile 
tineretului muncitor din țara 
noastră. Tot moi multe victorii 
obține tineretul, tot moi mu te 
brigăzi il șantiere de reconstruc
ția ale tineretului iau naștere In 
țara iolreogâ tinzând să devină 
un șantier național de muncă 
pentru reconstrucție al tineretu
lui

La Aninoosa, tineretul munci 
toresc din minele de cărbuni a 
lost până acum de multe o>ido^ 
txemolu de felul in care înțele
ge să-și focă datoria In câmpul 
muncii Exemplul Agnftei-Botor- 
ca a ridicat insă Ia Anlnoasa o 
probi-mă nouă: crearea unui 
șantier al tineretului, respectiv a 
Unui 'bata; il t ovreiului.

Băi» ți! „Să deelbidem un a 
bat*j care să fie numai al no-- 
st u al tineretului — a nropus 
tov, loan Coama, responsabil cu 
munca tineretului din Aninoosa 
a o ședință a U T M Să ară

tăm și noi ce putem face."
Și. ca răspuns la propunerea 

tov. Cosma, s'a format o echipă 
de 21 tiaerl, II. T. M.-iști, care 
n frunte cu tov. Borna loan s'a

Asociația pentru Organizarea 
Exportului de Animale și Carne 

proaspătă din Deva
Nr, 153—947.

Convocare
In conformitate cu dispozițlu- 

nlle art 19 —3d din Btatute se 
convoacă:

Adunarea generală ordinară
pe ziua de Duminică, 11 Ian. 
1948 orele 9 dimineața In sala 
festivă a Primăriei oragului Deva, 
din Pisța Unirii.

In cazul când nu se prez!ntă 
numărul de membrii prevăzut de 
art 26, alunei, adunarea gene
rală va avea loc cu orice număr 
de membrii in ziua de Duminică 
18 ian. 1948, la ace ași oră și 
tot ia sala festivă a Primăriei ora
șului Deva,

Ordinea de zi:
1, Verificarea membrilor pre- 

zecțf și alegerea b-roului,
2. Raportul președintelui despre 

activitatea asociației din 1947.
3 Verificarea bilanțului și con

ului de profit și perderi.
4 Aprobarea bugetului pe a- 

nul 1947 (pentru timpul de la 1 
lan. la 15 Aug 19-17, in lei vechi 
și cel pentru timpul de la 15 
A>'g la 31 Dec. 1947 în lei sta- 
biliz.ți) dându se descărcarea.

5. Aprobarea nroectului de bu
get pe anul 1948,

6 Aprobarea membrilor în
scriși, cum si ștergerea celor cari 
din diferite motive nu corespund.

7. Fixarea taxei de înscriere 
prevăzută de art. 11 și a garan
ției prevăzută la art 6 al, c cum 
șl cotizația prevăzută de art. 12 
din statut pentru vitele expedia
te de membrii.

8. Alegerea comitetul de cen
zori art, 48 din statut și fixarea 
remunerației cenz' rifor.

Deva, Ia 23 D c. 1947, 
Președinte, (ss) Petru Guia Moțu. 

prezentat a doua zi la Exploata
rea An noasa, unde găsind spri- 
j nul ș'fnlul exploatării, Ing lom, 
a șefului secț III. mg Oprîș și 
a ing Kunmelmen dela secț, 1. 
s'a put la dispoziția tineretului 
abatajul Nr. 12, — acum „Aba
tajul Tineretului. “

Grupei de muncă, orginizată 
ta trei schimburi, sub conduce
rea tov. Burna loan, șeful g upei 
șl Pop loan 39 și Hlsem Arhim 
șefi de schimb, i a fost stabilită 
o normă de producție de 4-5 tone 
cărbuni 1» zl, inBă, prin elanu 
și voința de muncă a tinerilor și 
prin angajamentul pe care ei și 
l-au luat au fost realizate 0,2 
tone cărbuni la zi, cu angaja
mentul că șl aceastu va fi de
pășită.

îmboldiți de avântul de pat
riotism al tineretului minerii băt- 

— Urmare din pag. 1

răni din AninoaB» și au mobilizat 
șl ei forțele, mai activ, evidetr 
țlindu ae prin depășirea normelor 
echipele conduse de tov. Bodo 
Frauclsc, Corda loan 21 și Mol- 
dovan loslf.

Acțiunea U. T. M-lștilor din 
Aninoasa Identifică, verifică și 
crește cadre noui în câmpul mun
cii șl arată cum poște fl orientat 
just și maturizat politicește tine
retul nostru.

PrimltA cu încredere In întreagă 
Valea Jiului, această acțiune tre- 
bue să fie semnalul de mobili
zare a întregului entuziasm con 
structiv al tineretului miner în 
lupta pentru consolidarea și ri
dicarea mare! cuoerlrl a prole
tariatului român : Republica
Populară Română

Alex. Stamatoiu și 
Ion Muțlu, coresp.

GH. GHEORGHIU-DEJ
PARTIDUL COMUNIST ROMAN

în lupta pentru democratizarea țării
de inițiator și facto ui cel mai 
dinamic al acțiunii de ajutora 
re a regiunilor llovi.e sece.ă. 
S’a reușit să se evite ravagii 
le foametei de mari proporții.

Aceste reforme Ț măsur,, 
s’au infăptuu in condiți n ie 
unei lupte ascuțite între lor 
țeie democratice și 'reaejunea 
internă ac.jv susținuta ui 
spirată de cercurile reacționa 
re externe»

Sub influenți acestora 'din 
urmă, curând după 'venirea 
la puiere a ’guveuiluui Groza, 
Regele a cerut guvernului să 
plece. El a declarat că nu mai 
recunoaște guvernul, a'rupt cu 
acesta toate relațile și a ic- 
fuzat să semneze "legile și de 
cretele guvernului, pentru a le 
da caracfeiul de acre neconstl 
tuționale”.

In această situație, guver 
nul Groza a guvernat timp Ide 
5 luni, continuând a trainice 
în viață programul Ale pre
faceri democratice

Paralel cu aceasta 'cercurile 
reacționare anglo--meiicane au 
încercat pe cale'de ptejune di 
plomalnă să ît.lă ure noul gu
vern ca neieprezenta.iv și să 
redea partidelor rea.ți .nare lo 
cui conducător în guvern. Da 
tocită sprijinului energic 'al gu 
vernului sovietic reprezentanții 
Angliei și a 'Statelor Unite ale 
Americii au fost si.iți să acnp 
te soluț a dată de acordul dicia 
Moscova din Ianuarie 1946. Gu 
vernul Groza a rămas li pute 
re. Rea.ț unea nu'a obținut ue 
cât posibilitatea de a avea tâ 
te un ministru fă ă portofoliu 
din fiecare din cele două par 
tide reacționa e:: PNT și PNL. 
Dar §i acești 'doi miniștri, ur 
mau sa fie acceptați de gu 
vernul Groza.

După [uarea acestei ho a 
rîri. Regele a 'reluat contac
tul cu guvernul 'democratic.

O nouă încercare 'de ames 
tec direct în treburile ir,terne 
aje țarii noastre a fost făcută 
de guvernele Angliei și State 
lor Unite ale 'Ame.icii în preaj, 
ma alegerilor, când au cerut 
revizuirea legii electorale. A- 
ceastă cerință a fost categorii 
ric respinsă de guvernul no-

La 21 Dec. 1947, a avut loc 
la Petr >Șenl inch'derea curauri- 
lor celei de a II a aerii a Școalei 
de Cadre „Vasile I.uca" de pe 
lângă Comitetul Județean Valea 
Jiului al P. C. R

La închidere au luat parte tov. 
Sorescu Marin, din partea C. C. 
ul P C. R, tov. Gh. Ferlceanu. 
secretarul Secției de Educație 
Politică a Județene! Valea Jiului, 
tov. Popeacu Gh. și Pop AleX. 
din partea Biroului Județean, 
precum și lectorii școalei.

Au luat cuvântul: tov, Bater- 
nay Tiberiu, directorul școalei, 
Sorescu M»rin, și Pop Alex.

Tov. Gh. Ferlceanu, secretarul 
Secției de Educația Politică, ana
lizează apoi părțile pozitive și 
negative ale condițiunilor lo care 
au decurs cursurile și examenul, 
arătând cond (lunile In care se 
duce lupta In prezent pentru 
sdrobirea rămășițelor reacționar-.

Mai arată aooi, că pentru a fl 
cât mai folositori Partidului ele
vii nu trebue să ț'nă numii pen
tru ei cele ce au tnvațat, In 
școală, ci aă arate manșelor largi, 
adevărul și justețea luptei no
astre, t

Din par ea elevilor a luat cu
vântul tov- Muțtu <osn

Prin terminarea cursurilor a- 
ceatei serii, Județeană Valea Jtn-

stru.
La conferi ța de pace delț 

Paris, delegațiile engleze și 
americane și delegațiile ce 
lucrau din insă cinarea ’ lor 
au căutat să impună Româ
niei condițiuni foarte grele, 
care puneau în ptimejutc in
dependența noastră poii.ică și e 
conomică.

Grație sprijinului delegației 
sovie.Le, inie, ț unde lor nu au 
putut fi rea.iza.e în întregime 
Ei au reușit totuși să in
cludă în tratatul de pace u 
România unele clauze grele 
privind compensarea pierderilor 
suferite de capitalul anglo, a- 
merican în România în timpul 
războiului.

In interiorul țării rolul de 
focar princ’pal al luptei duse 
de reaițiunea contra * 1 regimumi 
democratic și reformelor 'sale 
I-a jucat PNȚ.

stițiului cu URSS și participa 
rea Români t li tazboiul anti 
hitlerist in lo.i.icn exter ă a-' 
României s’a proJu6 o cotitură 
istori a, in di.ccția stabilirii re 
lațiiior de prietenie cu l.niunea 
Sovietică.

România democrată a capii 
tat posibilitatea de a se bu 
cura de sprijinul U; iun 1 So. 
vietice. In timpul guvernări 
lor reacționare guver. ul so 

vietic drept lăspuns la de- 
zordiuele provocate de bande
le fasciste în Transilvania a 
ordonat retragerea autorități 
lor teacțonare române din 
Transilvania A treia 7'1 după 
instaurarea guvernului Groza 
tovarășul Stalin ca lăspuj.s Ii 
o scrisoare a guvernulai ro
mân și a dat consimțăn-ân.ul 
ca în Transilvania să fie in
stabili ă admi nistrația lontâncas 
VĂ-

S’a pu s în aplicare o pnliti 
că națonală democratică ba- 
zată pe egalitatea în drepturi

1 naț onaiită,ilor conlocuitoare 
lichidai ii antagonismului secu- 
,lar între români ți unguri n 
Ardeal. Guvernul nostru a qon, 
damnat deschis actul iinp:rla 
Lst de răpire a Cadiilaterului 
dela Bulgaria în K.13, înlătu 
rând orice litigiu între reia- 1 
tiije dintre România și Bulga 
ria.

Guvernul a trecut la clefas 
dzarea aparatului de stat. Au 
fost judecați și executați prin 
cipalii criminali de 'război

Aparatul 'Mii is.crului de In 
terne a fost complet reorga,.l 
zat. In organele Ministerul.:! 
de Interne au fost înlocuite cad 
drele vechi cu numeroase ele 
mente demo-ra ke active recru 
tate din pă-u.i.e muncitoare ale 
populație.i

Din armată au "fost înlătura 
ți numeroși generali și o,Reri 
reacționari. S’a creiat și a lost 
trecut prin lege, aparatul de 
educație poii.ică al armatei.

S’a fă ut reforma- electorală 
prin caie se desfa ța Senatul 
și se acorda dreptul de vot fe
meilor și militarilor. '

A început acțiunea Ale re
facere economi i Îndeosebi s’a 
reușit să se 'refacă căile de 
comunicație care au avut maî 
mult de suferit de pe urma 1 i 
strugerilor provocate de răz
boi- ■

Partidul nostru a jucat rolul

Partidele reacționare au re 
curs în lupta lor împotriva 
noului regim la 'metode ex
treme. Afaiă de intensă pro
pagandă anticomunistă, antiso- 
vietică și șovină, de lansarea! 
unor svonu.i provocatoare ct , 
partidele reacționa e au trecut 
la asasinate, atacuri ,mpo riva 
activiștilor de partid șt" sindf 
caii, împotriva președinț lor co 
mitetelor de teformă agrară 
etc. In Noembrie 1945, bande 
;e fasciste au tras în muncitori, 
omorând 9 oameni. A fost des 
coperită o rețea întreagă de or 
ganbații fasciste subversive ca 
re plănuiau organizarea unei 
răscoale armata.

împotriva acestei activități 
â partidelor reacționare s’a ,ă 
cut uz de severe măsuri re; re 
sive.

Am reușit să zădărnicim 111 
cercările reacțiunii, atât acele 
înterne cât și a celei externe 
de a provoca sciziunea în la
gărul guvernamei.til și d.e a i 
zo,a partidul nostru de aliații 
săi. Reacțiunea a mizat pe pie 
ședințele par idului social de
mocrat T1 ei Petiescu care a 
luat pe față atitudine împotrii a 
conlucrării între PSD și PCR 
și a încheiat un acord secret cu 
partidele reacțiunii. La co ’gre 
sul PSD din Martie 1946. Titel 

lut a câștigat noui forțe pregă
tite, pl ne de elan, care vor duce 
cuvântul de îndrumare al Parti
dului Comunist Român, celor ce 
luptă pentru o viață mai benă 
și prin Întărirea tinerei Repub
lici Populare Române șt ronso- 
lidarea democrației populare, 
pentru ("făptui ea unei societăți 
superioare, — societatea socia
listă Pomp llu UngtK, coresp.

Anunț
Eforia școlară a Liceului teo

retic de băieți „Decibel" din 
Deva, convoacă pentru ziua de 
Duminecă, 4 lan , to sala profe
sorală a Liceului, 

adunarea generală anuală, 
la care sunt invitați a participa 
toți părinții elevilor școalei no
astre

In caz că nu se tntrune nu
mărul reglementar de meubrl, 
adunarea se amână p<-n ru z ua 
de Duminecă, 11 ian 1948, când 
se va ține cu orice Dumâr da 
membri prez-nți

Ordinea de zi:
a) Descărcarea Corn Școlar da 

g-s'iunde finnncia'e ale anilor 
1943-44 -1944-45 si 1945-46.

b) Votarea bugetului p- niru 
anul financiar 1 Sept, 1947 — 
31 Aug. 1948. c) Evenluale.

Petrcscu a fost demascat -.1 cx 
clus dm rânctu ile PSD-ului 
El a încercat să crcieze un pur 
tid social democrat „itdepen 
dent”, dar nu a fost urmat ie 
cât de foane puț ni social ce 
mocrați, din aripa de dreap.a 
a Partidului. Frontul Urile 1 
coaliția guvernamentală au fost 
inențnute. Jitel Petrescu și 
grupul lui au fost izolați demis 
câți ca unelte direc.e ale ie.« 
țiunii.

Reacțmnea internS și exte.- 
nă a făcut presiuni serioase 4 
asupra partidului lui Tăăresi» 
U11 grup de frunta-i ai acestui 
partid a trecut la veclri-4 p r 
tid liberal reacționar, pronuț ■ 
du se împotriva paiudpării P. 
NL. Tătarc-scu in Blocul Pârtie e 
lor Dc mocrate.

Dar încercările de a scinda 
guvernul nu au fost încunu
nate de succes. Fap.ul că m s 
sele muncitoare au acordat un 
spriin activ poliuc.i noastre 
de luptă ho.ărî ă împotriva e 
acțiunii, ne a permis să pă
străm stabi.itatca politică și < 
evităm orice c.iză de guver , 
în ciuda situației economice g e 
le. In Aprilie 1946, în vederea 
alegerilor parlamentare, s’a 1 >- 
mat Blocul Partidcor Democta 
te și s’a hotărît ca toate pe. ti 
dele guvernamentale să can i 
deze pe iiste uni.e în alege, le 
parlamentare.

La obținerea acestor rezulți 
tate o contwlmție extrem . e 
prețioasă a adus-o sprijnul e 
care ne-am bucu at din p rt<a 
statului sovietic. Afară de sp t 
jinul diplomatic, care nc-a e 
rit de grave imixtiuni ale im
perialismului anglo american n 
treburile noastre in'.erne guver 
nul sovietic a acceptat o se.ie 
de reduceri ta obligațiunile le 
armistițiu ale României. D. ț- 
semenea ajutoare e în grât e 
ce ne au fost acordate de i . 
RSs ne-au permis să facem 
față situației grave ce se ere 
■ase în regiunike lovite de s - 
cetă.

In aceste împrejurări, .un 
intrat într’una din -cele mai 
intense campar.ii po’i.ice pe ca 
re le a dus'partidul noAr.t în 
acești trei ani - cainpan a pen 
tru consolidarea regimului • 
democratic prin obținerea victo 
riei care să ne dea o serioasă 
majoritate în alegerile paria 
mentare.

(Va urma)
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De ce nu a fost realizat la Londra un acord asupra

Importante declarații ale lui V,.
MOSCOVA Răspunzând la întrebările puse In cadrul unei 

conferința de presă de coreHDondențli ziarelor „'ZVESTlA* șl 
„PRAVDA cu privire la rezultatele sesiunii dela Londra a Con
siliului Miniștrilor Afacerilor Streine, Molotov, ministru' afacerilor 
streine al URSS, a făcut o serie de importante declarații.
Reprezentanții Statelor Unite. 

Marei Britanii și Franțe', reduc 
această sarcină docr Ia înclieerea 
de către autoritățile de ocupație 
a câtorva acorduri relative la In 
lăturarea barierelor zom.le, in 
scopul înlesnirii traficului de măr
furi, ssu relative la alte chestiuni 
asemănătoare, si n«-g ijează 
participarea poporului german 
însuși și a forțelor sale democra
tice la restabilirea unității statu
lui german.

S ngura Uniunea Sovietică spri
jină în mod consecvent restabi
lirea Uultății Germane. In ce le 
privește pe celelalte trei puteri, 
atitudinea lor ta această chestiune 
arată că ele duc o politică tin
zând mai curând Ia dezintegra
rea G<=. maniei decât la unificarea 
ei, o politică de separare a zo
nelor occidentale de restul Ger
maniei cere a și avut drept con
secință scindarea Germaniei.

Această poIltRă este dictaiă de 
dorința de a vedea Germania fă
râmițată politicește $1 economi- 
ceș'e, Acecstă politjoă este dic
tată de teama, că Gurrnania ar 
putea redeveni un concurent pe
riculos pe piața mondială pe care 
monopolurile americane ți sucur-

șalele lor din Europa vor să o 
controleze In mod absolut, îtn- 
punându șl pretutindeni volnțr 
lor.

Acest plan reflectă intr’o mate 
măsură dorința de a transforma 
partea de vc t a Germaniei Intr’o 
bază pentru ext nderea influenței 
imperialismului am-ri-an în Eu
ropa. Dominarea abs Iută a im
perialismului american in partea 
de vest a Germaniei, are drept 
scop consolidarea Influenței sale

M. Molotov
și In site țări europene.

Rezultă din aceasta, că 
fele Unite ala Ameri i, condi
ționează restaurarea păcii d pline 
In Europa, ca și restabilirea uni
tății Statului germau, f‘ ’ de care 
tratatul de pace cu Germania nu 
poate ii încheiat de acceptarea 
planului american pentru Ger
mania ți Europa,

Această politică a diktatului 
adoptată de Statele Unite, a pro
vocat eșecul conferinței dela 
Londra.

Răsounderea pentru eșecul 
sesiunii dela Londr-' cade asupra 
cercurilor conduc toare ale State
lor Unite ale Amirlcii.

Sts-

I

Prin Republica Populară
spre noui ș’ mărețe înfăptuiri
fUrnire din pag 11

tnva popoiiiku asigura un .cm 
po rap.d in 'de.toi ..r a e o 
mo'Tației noastre [.opul.re.

Poporul român i c te i es 
chi ,i caii® pent- u a iii aj ti r , ă 
zuinți sa de 4i i rei i o l<o,n. 
nie nouă, liberă, ârde, eu e tă 
cu un p ,por 'Trai ul in lună 
stare și fi ricil. '

Drumul ț re Rep ibl’c I o 
ptilaiâ Română este'de .chjs.

Am intrat în 'anul 
plin mar-, spre liotu 
democratice pe tărâm 
inie, politic și soflal 
trul țarii.

In macul său lîsto'ic spre 
noui iniăp'tuiri m.iețe poporul 
român nu se la: ă inilue ț *t 
de țipetele isterie ale ațâțate

1.43, n 
cuce, n 
e o o 

in ău i

in
a

i

«
de

Prin înfăptuirea Republicai Populare Române, 
poporul român merge pe drumul intereselor sale

(Urmare din pa^, 1)

regimu monarhic în Romanșa 
și prin aceasta 'cea mai puterni 
că citadelă a reacțiunit burghe 
zo-moșierești, voibitorul a fară 
tat că de âicumi „poporuțui ro
mân îi este 'deschisă calea pen 
tru înfăptuirea năzuințelor1 sale 
!de a crea .'o Românie nouă, jibe 
ră, cu un 'popor trăind in bună 
stare și feiicire”. I

înfăptuirea Republicii Popula 
re Române este'o e[ocven ă do 
vadă ca poporul român merge 
pe drumul inteieselor sale, 111 »

*

Nu o schimbare de formă
ci înlăturarea unei piedici serioase
Urmare din pag. l-a

tere, să plece declar&nd că el 
nu-1 m®i recunoaște, a rupt cu 
acesta toate relațiile și a refu
zat să semneze legile și de
cretele guvernului pentru a le 
da caracterul de acte ,necon- 
Btltuțlonale" monarhia a for
mat scutul manifestațiilor reac 
ționare din tara mas’ră. Dela 
lozincile lui Rădoscu „Regale 
și Patria*, insignele pe care le 
purtau in piept păturile Îna
poiate ale poporului $i până la 
provocarea din 8 Noembrie 
dela București, trece acelaș fir 
conducător de raliere a reac- 
țiunii ia jurul unul personagiu 
care nu poate fio atins fiind 
„infailibil". Câți patrioți n'«u 
fost condamnați în trecut pen
tru „Leg Mejeste* și câți n'au 
trebnit să strângă pumnul șl să 
tacă din gură atunci când reac- 
țluuea le punea îa față acest 
,tabu“ I

Monarhia a rămas șl pe mal 
departe stăpână pe vastele ei 
domenii și o speranță continuă 
pentru cercurile reacționare 
streine și Interne precum șt o 
piedică pentru desvoltarsa mal 
depatte a democrației no; sire 
spre socialism

E de tnț.les deci sărbătoa
rea masstlor populare din a- 
ceste zile pentru noua victorie 
câștigată prin înlăturarea ulti
mei citadele a reacțiuoii din 
țara noastră,

Victoria a fost posibilă 
torilă unității de acțiune a cla
sei muncitoare din țara noas
tră și in special a luptei dusă 
de Partidul Comunist Român 
care și-a educat membrii în 
spiritul luptei îmnotiiva a tor 
ce este asupritor și exploata
tor iar in anii de adâncă ile- 
ga'itate a chemat poporul la 
luptă Împotriva moșleriinll șl 
u monarhici, Eă a fost posi
bilă datorită alianței strânse 
dintre muncitori, țărăitmes 
muncitoare ți intelectnaîitatea 
progresistă sub conducerea cla 
sei muncitoare. Ea are la b ză 
guvernul muncitoresc- țărănesc.

De aceea, nu putem fi de 
acord cu 
lăturaret 
uutnai Ia 
de haine
pe cea veche și dacă nu pu 
tem, o luăm pe ce» nouă De
mocrație populară nu este c- 
huină care se poate schimba 
când vrei. Ev a fost câștigată 
prin luptă șl sânge, luptă io 
care au căzut mulți fii iubiți 
al poporului român.

Să fim deci demni de ina 
intașli noștri, de conducătorii 
pe care îi avem în fruntea 
țării, in pariam*-nt, de luată- 
torli care zl de zi împing în 
fruntea poporului înainte carul 
istoriei noastre în marș spre 
socialism.

B. Someșfeieanu

da

i

i

acei care cred că în 
monarhiei se rezumă 
actul unei schimbări 
dacă vrem îmbrăcăm

i

cadrândtt se hotăiîl in lagărul 
popoarejor luităloare pentru'pa 
ce libertate -i (independență, im 
potriva imperialismului ațâțător 
[a noui războaie”.

întrerupt în repetate rânduri 
de țozinci și'aplauze, secretarul 
Comitetului Judefeaii al P. C. 
R. a cerut (tuturor să se înrole 
ze în lupta -pentru apărarea i 
întărirea Patriei noastre scum 
pe: Republica Populară Romă 
uă. ...........
Apărarea Republicii Populare 

e o datorie patriotică
D. maior Ion -Stănescu de 

la centrul de Instrucție Grăni
ceresc din Deva ‘a dat cLiie 
actuțui de abdic.ire-, Pioclama 
ției guvernului cătie popor; Ac 
tujui de proclamare a Repubii 
cii Populare Române și celui 
de ațegere a Prezidiumului Re 
pubți-ii, - arătând co.idițiunie 
în care s’au -produs acestea.

„Noua formă de Stat - a 
spus vorbitorul înfăptuiește 
una din marile năzuințe ale po 
poruiui”.

Ș’încheie: „Lupta pentru a- 
părarea Republicii Popul -re fRo 
mâne este o'da'or e sfântă -pen 
tru fiecare patriot, num i a a 
putându se apăra cuceririle de 
până acum”.

A urmat apoi la cuvânt d. I. 
Priscornic, 
după care, 
înecat din nou sapi în freamăt 
și bucurie s’a vota următoarea 
moțiune, adresată Piezidiumtf 
lui Republicii, Carnet ei'Deputa 
tilor ci guvernului:

Cetățenii orașu[ui Deva, în 
truniți azi 3o Decembrie 1947, 
într’un mare mee ing popular, 
am luat cuno; ință 'și salutăm 
cu mare ei tuziasm 'proc.amai ea 
României ca Republică Ropula-t 
ră.

Această transformare istori 
că, făcută prin 'înlăturarea mo 
narhiei și instaurarea Repttb i 
cii Popupre deschide noui per 
spective de dcsvoltare și îrtă 
rire a democraț e, popupre din 
țara noastră și asigură buuăs a 
rea materială șî 'culturală a sa 
mentor muncii, cât șt suverani 
tatea și îndependder.ț i S atului 
nostru.

Ne luănt angajamentul 'să lu 
ptăm -pentru întărirea și des 
voltarea Republicii luptând în 
Continuare pentru pace, ‘liberia 
te, independență națională 
și progres, contra împeriaitsmu

Trăiască Republica Populară 
Română.

prefectul, județului 
în urale c-re au

l . _____________________
| lui provccător de noui răsboa- 

ie.

Meta'urgiștii și minerii hune 
doreui vor apăra Republica 

mărind producții
La Hunedoara sărbătorirea 

Proclamării Republicii Po.-uli 
re Române a fost tăcută în cad 
ru| unei manifestații entuziaste.

t'u tot timpaj rău, cei pe. e 
2.000 manifestanți, - : 
ai l.M.S, - Hunedoara, 
nari publici și paiticuLri șî 
puțația locală, - încolonați, 
fanfara uzinelor în frunte au 
cu, o puternică mani.e.-.tație 
străzije orașului.

In fața Palatului Ad tiv au 
luai cuvântul primaiul orașului, 
to\. Nic. Todea, sțt. Beloiu Mi 
hai|, Iov. T^etan Țeco., șecie 
tarui org. PCR 'dela I. M, S, 
și Gh. Moldoveanu, secreta ruj 
Sindicatujui IM S.

Manifestații cu vo at moțiuni 
care ;.r. fost trimi e Piețjdiuniu 
iui Republicii, Pariam untului >i 
guvernului, prm care n et lur i 
șiii deța l.M.S, se angajează că 
vor lupta pentru intărirea Repu 
bjiCii mărind to'. mai mult p.o 
ducția

Peste l.ooo inum i ori și ță 
rant au timpul Mi.rcuri după 
masă marea lta|ă de montij a 
uzineior metalurgice din Călin, 
cu prițejul mee ingului ținut 
pentru sărbătorirea Republicii 

Populare.
Itr’un spiiit înă-țitor, tov. 

mg. C- Constantinescu, mem 
bru în C.C. ai C.G.M. și Șutru, 
secretam [org. P. C, R, Călan, 
au arătat importanța cuceririi 
poporuțui nostru, prin proclama 
rea Republicii Populate.

Populația comunii Geoag u 
și a satelor din jur, cu ocazia 
sărbătoririi proclamării Repub
lici, Populare Române șt a ma. 
nifestal „hotărîrea de a lup a 
permanent pentru întărire t și 
consolidarea ,acestei mari cuce 
fiii a poporului nostru - cum 
spun in moțiunea votată, iar ta 
Cugir, metalurgișlii dela uzine 
ie C.M.C,-G‘ugir si țm-uncitoi iî 
deța exploatările forestiere sar 
bălorind mare[e eveniment s'.u 
angajat că vor ntunci p in tnă 
firea ptodu ției pentru n ărirea 
Republicii Populare Române.

I. husneac
imritimeita Judcțulut H n ,.d ia D -v. 79?—. ti

darr-.ți
•funcțio 

ro 
cu 
fă 

1 e

i

. - -PF- ’ - • , i ’

riloi du ijzboiu, 'Ci împreună 
cu demoirațilc de tip :.ou tos 
siiui-ție pacea ii ci.etnd apai.țr 
pentru apăiarca i. uej.cn^iiițci 
și -mveramtaț 'Io ■ aț o. ale [ i-« 
tru ies[ uig.ica oiLa.ei m^re 
siimi imperiiiste suu o:ice s 
ma ar teni'ea. l-opoa ele . ut 
toare de pa e dii ts ul Ș‘ >ud 
Estul Luiopm s au :j. .im’it in 
turi de Marea - | . ra u Sij'ialia 
inulii' itâlpul cel inai pu.cr.tc 
al ; a.ii fiio>td.a]c.

Po[.-<>iiil îomân pa;e te 
anul rJ43 a.â.d m nuntea 
un gu.er.i <. m 'ca.e ii,.se 
prezei tjnțn xp.uu.a ordu- 
al a upri.oi iio:.

Intră.o m anui no ' cu p. i 
nea asigura u [â.a'li noua 
colla.

Datori'a mașinilor luate 
guvern -i a • p.ijinului <J t
clasa munci oare i 'țară, intra 
trudi mc producția cre.-.e, a- 
provizionaie i massclo: mu J 
toare și nevoiașe ' ela „r- e ți 
sate se îmbuna sțcș e cu ,ie 
care zi vi ța :e e.t..,e e.

I inanțclc \ă:i se iasă,.Alo 
șese Amil 19-17, a lost ., eisl 
cu un buget'tc.'.iliurai.

OpJmismui .J care popoiuf 
roman ( uvCște viitorul cs,e jțc 
deplin, întemeiat. Nu i.e jwt 
tem nisă culca re lauri.

In tați [ opo.u.ui icrnău st u 
sai tini muu c de jUptă i ,„un 
că grea punt u cu.eri ;.oui 
succese in <. omeniul e.onomc 
cultural -i o.ial. Comun, Ut 
vor I. .i'Jea.um înainte intrun 
tea poporului.

Am.. ,9,5, trebuie sa -a 
începutul it,nu dela uco.io 
irna anarnica ce mai oomina 

in marc parte la oi, 
la economia pia,.i c..tâ în ra
re romi ho ă i.or s.t-1 Joacj m 
dustria de SiSt. Numai ust.el 
putem consolida succesele ob
ținute pc .aiâm e.o>>ornic și e 
vita perico;ul uite nouț crize t- 
coiiomico-ii.ianciai c. ..um.u . t 
lei vom ridica bunăstarea ma 
terială a poporuuii.

Pentru reconstrucții pe i.ru 
explorarea și p .,c,ra m e- 
xploatarc a bu ,apilor natura 
le ale țării,'trebu e -a ne biz i t 
in primul rând pe .0‘țe-e t;oa 
stre interne. Deacea, pentru s 
putea <Sriia fonii, i e ce i ve5ti 
ție va trebui 's-j muncim, să iun 
discipiiiiați, ;i.t’căut șî mai 
mult produc i.i....^a 
facem economii.

Ciasa n u ui oare 
nia iolo-i.tdu se de 
țămi.ttele i c pci e

muncii sa

di.i Ro-â 
toate iută 
a , o ne 

dobândită in lioitul I ni. .un 
citore.-c precum și de intăța 
mintete ua e din arăuarile -o 
cial democrațior de ureapti, 
infăptuește unitatea sa oeplină 
poli.ică organizaorică si i io 
logică dreind l aitidulm l nu 
Muncitoresc.

Sarcinile imense ce stu in 
fața popoiului îomân în anul 
1943, cer st. ungerea cu cea 
mai mare încredere a țărănimii 
trudi.oate a intelectualității pro 
gresiste, a pă u ilor mijlocii, 
în jurul clasei muncitoare.

Astfel pășește poporul o 
mân in anul 1948, sp z noui in 
făptuiri democratice, s; re Re 
publica Ropulară Română.

Federația Meseriașilor 
Centru Deva

Aran|ează în ziua de 6 Ianuarie 
orele 20 (8) seara o
Mare Petrecere 

în localul propriu <fost Cor» 
porație) Srr. Aurel Vlaicu 1, 

la care Vă nvită cu drag 
MUZICA t Frații OTVOS

i.ru

