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Alianța dintre plugari și muncitori 
ne-a dat puterea de a rade db pe su
prafața acestei țări moșierimeași boerimea

împreună cu Partidul Comunist noi am realizat:

Reforma agrară 
Realipirea Ardealului 
Naționalizarea B. N. R. 
Stabilizarea monetară și

AM LICHIDAT PE VECII VECILOR MONARHIA
ii 
rCFoi construim o

— a declarat d. prim-ministru Dr. PETRU GROZA 
la uriașul meeting care sa ținut la Deva cu prilejul

1933, 8 Ianuarie I,..
Sala teatrului din Deva, piața 

orașului și străzile dl jur ge
meau de mulțimea plugarilor hu- 
uedoreni cari sguduiau văzduhul 
cu strigătele lor metalice șl ne
contenite : „lume nouă... lume 
uouă 1“

împinși de nesfârșitele șl ne
spusele lor chinuri, de dorința de 
dreptate și libertate, brăzdași! de 
pe ș șurile și plaiurile hunedo- 
rene au Intrat in Deva în marș 
militar, băgând spaima in cămă
tari, politicieni și autorități... Plu
garii noștri declaraseră război ne
cruțător mizeriei și exploatării, 
mtunerecului și teroarel — răz
boi bancherilor, moșierilor și po
liticienilor pseudo-democrați 1

Așa s'a născut Fronlul Pluga
rilor cu 15 ani în urmă, pe 
plaiurile " hunedorene, în luptă 
necruțătoare contra dușmanilor 
plugărimii.

Cetatea Devei, bătrâna noastră 
cetate, martoră seculară a atâtor 
frământări populare ce s'au de
sfășurat la poalele ei, trăește din 
nou clipele mărețe sie lui 8 Ia
nuarie 1933,
/ Străzile orașului sunt din nou 
înțesate de lume de pe ogoare, 
văzduhul se sgudue din nou de 
glasurile metalice ale plugarilor. 
De data aceasta însă, 
oțetește sufletele nu mal esle 
„lume noul 1“ Lumea nouă a ve
nit. Este lumea noastră. Trăiască 
lumea nouă I Trăiasolt Republica 
Populară 1 Acesta e strigătul ce 
spintecă văzduhul până in de
părtări, lozinca ce străbate co
loanele dela un capăt la celălalt, 
electrizând masele, cutremurând 
ruinele intunerecului și mizeriei.

Republica Populară, simbol al 
înfăptuirii tuturor năzuințelor pen 
tru care au luptat massele mun
citoare dela oraș* și sate este 
purtată în inimi, fluturată 
buze, răspândită în văzduh 
asupra mulțimilor plugărești 
nite să-și sărbătorească 15 
de luptă organizată conștientă.
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Coloane, coloane, coloane ,.. 
Sosesc necontenit ia ordine mi
litară, coloane uriașe de plugari 
și plugărlțe in sărbătoare, nese
cate izvoare ce se revarsă tu
multuos către imensa piață din 
centrul orașului. Sute, mii, zece 
mii de oameni, transformă piața 
lntr'o mare de capete.

Intr'un colț în jurul câtorva 
trompetiști șl clarinetiști, un grup 
de călușari încinge o sârbă în
drăcită. Inimi și tălpi, saltă de 
bucurie. Tinerii călușari sunt imi
tați și horele se încing și in alte 
părți ale pieții. Se prind plugari 
volnici, ostași, muncitori, femei, 
toți înfrățiți și animați de idealu
rile aceleisși lupte.

Din spre poalele cetății se re
varsă un val uriaș de mulțime. 
In frunte, d. Dr. Petru Groza 
însoțit de tovarășii săi de luptă 
de acum 15 ani, azi oameni cu 
răspunderi mari în treburile ță
rii: miniștri, depui țl, etc. In-

C. Magdalln
Continuare în pag. 4-a —

Cuvântarea d-lui
Dragi prieteni și prietene.
Mintea noastră aleargă pe 

drumul amintiiilor îndărăt 15 
ani.

Acum 15 ani la Deva, la a- 
ceeași oră, plugărim'ea din ju
dețul Hunedoara, muncitorimea 
acestu' județ, și a tiimis re 
cei mai buri soli aci în cctJtea 
Devei pentru a propovădui 
holărirea acestui popor munci 
tor de a scutura jugul moșieresc 
de a scutura jugul bancheri 
lor, de a scutura jugul unui re 
gim de falsă, mincinoasă demo 
crație si de a : i câștiga Wrep 
tul de a trăi liber ipe acest pă
mânt, dreptul de a se bucura 
el și numai el de rodul muncii 
lui. S’au scurs 'de atunci 15 
ani și plivind în spre Dvs. des 
copărrândpe land tot mai multe 
f țe cunoscute și îmi dau seama că 
in mare parte 'suntem aci tcț 
noi acei de'acum! 15 ari nume 
roase voci: așa este!) șt con 
stat că cu 'toațe că a țrecuț ui

număr așa frumos de ani, liotă 
rîrea noastră de a merge îna
inte n’a îmbătrânii, ea a inii 
nerit. - aplauze. (
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celei de a 15 a aniversări a Frontului Plugarilor

D. Prim-ministru Dr. PETRUJGROZA
(Continuare în pag. 4-a)

prim-ministru Dr. Petru Groza
au

i

(Continuare in pag. 3-a)
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Meleagurile noastre au cu
noscut multe porniri aie 

poporului

Meleagurile noastre din Hu 
nedoara și din Zărand au cunos 
cut în cursul \ eacurilor și alte 
mișcări, și alte porniri ale -îo 
băgiei, ale poporul: i muncitor 
de odinioară. Aceste dealuri bă 
trâne, au privit în decursul >\ca 
curilor din înăliEnile lor de a 
tâtea ori la frământări și la 
lupte ale poporului obidit. Mi'.n 
ții noștri au Văzut pe ’Horia și 
Cloșca, pornind de aci din rac 
leagurile noastre la luptă, ei 
au văzut pe Avram Iancu 
tot ei, acești munț martori 
al vieții noastre de veci, au vă
zut și înfrângerile lor.

împărații 'și regii 
trădat poporul

Odată acum vreo doi 
trei ani, stând de vorbă cu fo 
stul rege al României ii spu 
neam : Eu simt di i toate fibrele 
mele că sunt republican. Am 
avut și noi odată un impar: t, 
pe Deceba], acum 2.ooo de ari

Excelența Sa prof. C. 1. PARHON 
a fost însărcinat cu funcțiunea de 

Președinte al Prezidiumului Republicii Populare Române
BUCUREȘTI, 9 (Radio). In 

Monitorul Oficial de azi a a- 
părut decretul p;in care luncțiu 
nea de pre.cdinte al Prezidiu- 
mului Republici' Populare Ro 
mâne este exercitată de cel mai 
în vârstă dinți e membrii Pre

Marți, 13 Ian. 1948

Marile evenimente, rod fi
resc al evoluției societății 
noastre pe drumul desvol- 
ttrii el spre socialism au 
înregistrat In entuziasmul 
masselor Instaurarea celei 
mai tinere Republici Popu
lare.

Expresie a voinței popu
lara, la infăptuirea căreia, 
acea conștiință nouă a o- 
mului truditor a constituit 
ur factor de primă forță, 
ea deschide pentru tânăra 
noastră istorie o eră nouă 
de noul cuceriri in dome
niul economic, politic și so
cial.

Am asistat la marșul tri
umfal al masselor truditoare 
dela orașe șl sate, aub lo
zincile care reprezentând 
voința lor de luptă pentru 
Împlinirea merilor idealuri 
au mob lizat lutregul popor 
conștient că pentru prima 
oară In viața noaatră poli
tică, iu'eresela iul vor fi cu 
hotărâre apărate de clasa 
muncitoare.

Lozinca reprezintă desi
gur expresia vuntei mase
lor dornice să cootribue la 
adâncirea cuceririlor demo
cratice, spre formele avan- 
aate ale vieții șl muncii, do
vada conștiinței for Înain
tate in paa cu evo'uțla is
torica a societății omenești.

Puterea mobilizatoare a 
lozincii este neegalată și im
pune o severă disciplină, 
care trebue să asigure cea 
mai completă șl justă ex
primare a stării de spirit a 
masselor, potrivit evenimen
tului la desfășurarea căruia 
ia parte șl în strânsă legă
tură cu acesta.

De pildă a manifesta sub 
lozinca: .trăiască armata 
republicană", nu este de 
natură să reprezinte lntoc- 

M. Mih.

Plecarea tov. 
Vasile Luca 
în fruntea 
unei delegații 

economice la Moscova

zidium-ului, care a fost desem
nat astfel in persoana Excel?» 
țeii Sale prof. Dr. C. I. Par 
hon. Excelența Sa Gh. C- 
Stere a prim.t însărcinarea de 
secretar al Pi ezidiumpului.
Iu pag. S-a atribuțiile Prezidiului i\ P.R
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PE DATELE RECENSĂMÂNTULUI
SEVAALCĂTUI ORGANIZAREA UNEI VIEȚI 

NOUI A STATULUI
Comunicatul Ministerului Educației Naționale 

în legătură cu lucrările de recensământ
Comisia Ministerialii pentru 

Redresarea Economică, prin In
stitutul Central de Statistică, exe
cută la 25 Ian, 1948, recensă
mântul agricol și al popularei pe 
tot cuprinsul tării. Cu acest pri
lej se execută și recensământul 
analfabe(ilor, adică al neștiutori
lor de curte, dela 7 ani iu sus.

Cum pe aceste date statistice 
se va alcătui organizarea unei 
vieți nouă a Statului, Ministerul 
Educației Națiomle aduce ia cu
noștința tuturor învățătorilor șl a 
profesorilor secundari următoa
rele: când forurile statistice com
petente vor chema nominal pe 
învățători sau profesori ca mem 
bri instructori sau rrcensori in 
comisli'e de recensământ, să exe 
oute Imediat cu toată seriozita
tea, serviciile cerute.

Prin comisiile statistice jude
țene, comunale și locale, se vor 
primi Instrucțiuni șl formulare 
speciale. La sate, birourile de 
sectoare vor funcționa In localu
rile școalelor primare, ale căror

Rectificare
Revenind asupra inform ției 

in care publicam intinerariul e 
tapei a doua a alegerilor ju
decătorilor populari, rectiiicăini

Sâmbătă '17 Ianuarie i. c-, 
se vor ține alegeri pentru jude 
catoriile din Baia <l,e Criș, R ș 
tuliți și Vața de Jos, - a, Hațeg 
și Streisângeorgiu ținnâudu-se 
Luni 19 lanuariea. c..

cursuri vor fi suspendule pe du
rata 19 ianuarie — 3 februarie.

intre 15 — 19 Ianuarie și 3—9 
Februarie 1948, vor fl ocupați 
Învățătorii chemați pentru instrui
re și centralizare in reședințele 
de plasă.

Profesorii vor fi chemați la 
centrele de instruire din orașe. 
Intre 19 ianuarie — 3 Februarie 
vor fi ocupați toți (instructori, 
recensori și centralizatori )

Revizuirea nomenclaturii străzilor
In cadrul pregătirilor făcute in 

vederea recensământului din 25 
Ianuarie a. c , in Deva s'a făcut 
de către o comisie comunală re
vizuirea nomenclaturii străzilor, 
schlmbându se denumirile străzi
lor cu nume monarhice sau re
acționare.

Aslfrl cu începere dela 12 Ia
nuarie a. c., vechile stiăzi de 
mal jos vor purta următoarele 
denumi i:

G 1 Averescu—V. M. Molotov; 
G 1 Berthelot—A. Petoll ; I. C. 
Brătianu—Dozsa Gheorghe | Gr. 
Cantacuzino—Vaslle Roaită; Car
men Sylva — IC. Frimu ; G 1 
Dragallna—Elena Pavel; R> glna 
Elisabeta— Ecaterina Vaiga; Re
gina Marfa—Karl Marx; V. Las- 
căr—M«xim Guikl; Regele Far- 
dinand — V. I. Le lin; Gl Moșoiu

Distribuirea darurilor 
trimise de C. G. M. 

muncitorilor din Aninoasa
In ziua de 3o D ccmbric 

1917 inti’un cadiu fcsti,. l.i 
Aninoasa, s’au Jisuibii't popu 
Lupei și nuim.itor.lor nevoiași 
darurile trimise de ffire ( on 
derația (nneidj a Muncii.

(io costum- haine,
198 kgr. inarniela la; 
05 kgr. să, Ui);
295 kgr. zahăr și
7o 111 lianții.

Au vorbii cu această ocazie 
tov. Constantin Dascălii, iin 
partfa org. PCR. Ani ioasa aia- 
tând seiiinilicaț a acțiunii intic 
prinse de C.G.M și tov, fiiio 
Marin, din partea sinfl'catului 
miner descriind criteriile dt | â 
care s’au orientat la distribui 
rea darurilor.

—Mareșal Mallnovskl ; Pietroasa 
—N. Brice teu; Fundătura Gor- 
jului—Ștefan Gheorghiu ; Dru
mul spre Bălaia—BMstaJ Strada 
A'eliernl Bulz— Tăbăcarllor ; N. 
lorga—Spitalului,

Mărfuri sosite la Federala Deva
Sârmă arsă 700 kgr , tocătoare 

nutreț 3 buc,, tocătoare sfeclă 
12 buc., Furci diferite 1.000 buc,, 
Looeți pietriș 900 buc,, Coase 
diferite 1 664 buc., Găleți gălva- 
nizate 2 buc , prese iân 4 buc,, 
lanțuri diferite 2001 kg , târnă
coape 1 150 buc , tablă neagră 
5 000 kgr„ ghete 109 per., pan
tofi băibăteștl 337 per, pantofi 
de damă 200 per., cisme 70 per,, 
zefir 1 528.60 metri, sergi băr
bătesc 3 metri, chlloți damă 220

Banca Federala, Deve

Repartizările de mărfuri dirijate 
Tranșa ll-a

Plasa Petroșani
Cuie 2220 kg. colți 320 buc., 

caele 10.350 buc. iier balot 5 
legături, tocătoare sfec|ă 1 buc. 
tablă galvanizată 2000 kg., furci 
36 buc., lopeți 18 buc,, prese 
de fân 1 buc., lanț 21 buc., fler 
lat 30 buc., târnăcoape 35 buc., 
tablă neagră 84 foi,, ghete 10 
perechi, bocanci muncitoreiti 116 
perechi, pantofi bărbătești 28 pe
rechi, pantofi damă 20 perechi, 
opinci 60 kg , stambă albită 2017 
metri, stambă imprimată 645 m. 
americă 4269 metri stofă 1967 
metri, d<.k 199,50 metri, zefir 44 
metri, chtloți damă 18 perechi, 
combinezoane 137 buc. ață 40 
duzini, clei 80 kgr., etrecurători 
ceai 100 buc, lămpi de gat 16 buc., 
sodă rufe 1514 kg., sad 30 buc.,

Plasa Pui
Cule 280 kg, colți 320 buc., 

caele 11 500 buc., sârmă arsă 700 
kg., tocătoare sfeclă 1 buc., furci 
46 buc,, lopeți 36 buc., prese de 
fân 1 buc., grape 3 uuc , semă- 

buc., Combinezoane 1.180 buc, 
cremă de ghete 45 cutii, nasturi 
diferiți 98 buc., clei 500 kg., 
vopsea de var 22 kg , vopsea u- 
lei 5,250 kg, plite pentru aobă 
100 kg , strecurători ceai 520 buc, 
farfurii sadea „Cerszica" 970 buc., 
vase aluminium 100 buc., carton 
asfaltat 15 000 metri 2, saci iută 
uzați 500 buc , grașii ptr. cossă 
1.400 buc,, nituri ptr. cerc 250 
kg., mori cu ciocane pt. urulală 
2 buc.

nătoare porumb 2 buc., ianțan 
21 buc, fier lat 50 buc., târnă
coape 53 buc., tablă neagră 72 
foi, ghete 9 perechi, bocenct 
muncitorești 80 perechi, paatoii 
blrbătești 28 perechi, pai lob 
damă 20 perechi, opinci 75 kg., 
stambă albită 247 metri, stambă 
imprimată 78 metri, americă 567 
metri, atofâ 217 metri, zeilr 44 
metri, chiioțl damă 18 perechi, 
combinezoane 58 boc., ață M 
duzini, clei de oaae 20 kg, atre-, 
curatori ceai 25 buc, lămpi de 
gătit 3 buc., farfurii 90 buc., 
■odă rufe 183 kgr. sad 30 bac, 
gresii 54 buc.

Plasa Sarmiseghetuza

Cule 540 kg., coțl 512 buc, 
caele 25 500 tu:, tocătoarn sfec
lă 1 bea., tablă galvanizată IvOO 
kgr., furci 56 buc., lopeți 86 
buc , presa de fân 1 buc , grape 
3 buc , semănătoare porumb 2 
buc., lanțuri 27 buc , fier lat 48 
buc., târnăcoape 70 buc., tablă 
neagră 94 foi, ghete 9 perechii 
bocanci muncitorești 132 perechi, 
pantofi bărbătești 28 perechi, 
pantofi damă 16 perechi, «pine 
27 kg, stambă albită 482 metri, 
stambă imprimată 150 metri, a- 
mericâ 1.108 metri atoli 421 m., 
d< k 80 metri, z<f r 44 metri, chi- 
loți damă 18 perechi, combmi- 
zoane 29 buc., ață 80 duzini 
clei din oase 20 kg, strecură
toare ceai 25 buc , lămpi de gă
tit 3 buc., farfurii 160 buc., so
dă rufe 339 kg., aad 30 buc., 
gresii 69 buc

111.
Pentru desvoltarea 

democrației noui
In urma, succesului reformei 

monetare și a întăriri prestigiu 
lui și influenței Partidului no
stru, in fața noastră s? pun o 
scrie de noui sarcini politice 
și economice.

Mai avem foarte mu de fă 
cut. Sectorul de Stat m maus 
trie și comerț este sl».b P o 
ducfivitatea muncii și liieLi 
producției mai sunt scăzute. A- 
paratul administrativ i’î fost 
democratizat d.cât m paitr.

Voi enumera unele 'saremt I; 
a căror îndeplinire pornim:

Ducerea la bun sfâr,it 1 o 
perei de stabilizare, rporirea 
producției industriale, treptata 
ridicare a nivelului tje t “ 11 ::1 
masselor muncitoare prin scă 
derea prețurilor.

Întărirea și lărgirea sectoru
lui de Stat în industrie.

Controlarea și îndrumarea 
sectorului privat prin oficiile in 
dust riale.

Frânarea bene,iciilO|r exce
sive în sectorul pri.at prin mă 
suri fiscale, politica de credite, 
control de Stat, aplicarea legii 
sabotajului.

Concentrarea bancară. Co.i 
trol asupra creditelor -i depu 
nerilor prin B.N.R. etatizată,

înzestrarea țără.imii în jri 
mul rând a celei împroprietărire 
cu unelte și mașini agricole. A- 
tenție deosebită fermelor de 
Stat. Folosirea dreptului de pre 
emțiune a Statului pentru cum 
pararea pământurilor. Lărgi 
rea cooperației d'e' consum, și 
0 cooperației d'e producție.

Dirijarea de către Stat a co

Parii Jul Comunist Român
■n lupta pentru demccraitzarea țarii

merțului exterior. Crearea ma
gazinelor de Stat pentiu corner 
țul intern. Ext ndeiea coopera 

ției de consum muncitor ști.
Reforma administrativă.
Reforma justiției asesori 

populari dela j, d cătoriile ue 
ocol până la Curțile de Apel.

Reforma fiscală.
Democratizarea învățământii 

lui.
Elaborarea 'unei noui consti 

tuții, care să corespindă sciiim 
băriior petrecute.

O ultimă sarcină asupra că 
reia doresc să insist este apli 
carea fermă a politicei noastre 
externe și, rnai 'ales, întărirea 
relațiilor de prieienie cu țări 
le vecine democrate.

Politica noastră externă po 
artă un caracter nou. Aceasta 
nu mai este politica de depen 
dență a României față de să 
rile imperialiste. La baza poli 
ticei noastre stă prietenia cu 
statul sovie ic socialist. Perspec 
tiva încheerii unui tratat d'e a- 
sistență mutuală cu URSS este 
privita de poporul Uostru ca 
garanția independenții și stive 
ranității noastre, ca un im
portant aport la cauza păcii.

Noi ducem' o perma.ie,.tă ac 
țiune d'e ancorare în inasse a 
dragostei și recunoștinței [ren 
tru Uniunea Sovietică. Asocia 
ția Română de strângere a Le 
ga an ilor cu Uniunea Sovietică 
(ARH IS) este una din cele mai 
numeroase ți active organizați 
de massă djin țară.

In ceeace privește re ațiile 

noastre cu ceilalți vecini, uq- 
legațiile noastre guvernamen
tale au vizitat în ultimul țim; 
Sofia, Belgradul, și Plaga, lu 
ând in examinare problema 
strângerii relaț ilor noastre ,.u 
aceste țări. Exista bune pe; 
speciive de intensificare a reia 
fiilor comerciale și culturale cu 
toți vecinii noștri (bulgaria, |u, 
goslavia, Ungaria. Cehoslo(a, 
cia. Polonia.

Sarcini serioase stau in fața 
noastră în domeniul muncii de 
jiartid. Dintr’un partid cu cadie 
i-uțin numeroase, neam tran
sformat în cel mai mare partid 
politic din țaiă PCR numără 
în [ ic/o - 7I0.000 membri din 
tre caic 44 la sută muncitori ri 
19 i« sut tirani. In județele 
ndustriaie procentul de munci 

tor. 4c de 60 - 78 la sută.
Aceste cadre tinere atât .ie 

numeroase rr<-bue»c educate și 
ridicate politicește. La noi fun 
cțioiiea-i o rețea îanuîicaiă ie 
sev i de diferite grade:

Școala superioară de >ar- 
tid (6 luni).

Școala centrală de cadre <4 
Iun

Școala centrală de gazetari 
(C luni) |

Școala centrală Î11 iimba ma 
ghiară.

Școala centrală pentru activi 
ste.

. Școala centrală pentru ictivi 
șt’.i tineri.

21 școli de cadre județene. 
Avem' aprorpe 32.000 de în 

drumători, cari capătă pregă

tirea in școli de scurtă Jurata 
fără scoatere din producție.

P. C. R- are in toată țara o 
serie de ziare, cotidiene â- 
ptamânale. Ziarul central Sc.iit 
teia” este cel mai răspândit 1 
ziar din țtra noastră.

Partidul nostru desfășoară o 
largă activitate editorială. S’au 
edi.at multe lucrări ale clasici 
lor marxismului leninismului. 
In luna August 1947, a apărut 
pentru prima oară in traducere 
românească „Capitalul”. Apare 
în mare tiraj literatura sovieti 
că.

Partidul nostru este . reocu 
pat de intensificarea j'uptei im 
potrita influențelor ideojoțtce 
străine și îndeosebi împotriva 
influentei reacționare a cercuri 
lor imperialiste anglo america
ne în literatură,'ariă, cincmatog 
raf, radio, presă. '

In activitatea noastră de par 
tid mai există lipsuri serioase, 
ale căror răcă.ini trebuesc cău 
tate îndeosebi în nivelul ideo 
log’c și pol tic scăzut al cadre 
lor noastre. Sunt cazuri când . 
cadrele noastre mijlocii și de 
jos utilizează în 'munca lor me 
tode de comandă, ceeace dau 
nează organizațiilor noastre 
de partid.

O parte din activiști chiar 
dintre cei ce au fost ridicaț dîn 
întreprinderi, s’au izolat de m'a- 
sse. - j

In unele regiuni mai ales 
în Ardeal nu au fost încă li 
chidate, delinitiv printre mem 

brii de ,artid ramu-ițcn- «4 
ne.

Am n irganizații unde 
viștii nu-tn au comis gr.ștfr 
in aplicarea tacticei de iro.it 
unic. Au lo.-t < izuri de ru,tur* 
a colaborării intre comu. i 1 *
sccial-d mueraji pe chesiiuni 
neprincipiale.

In srâor trebue constat: 
ca 111 icțicitaiea organizați 
lor noastre de partid, nu s'a 
inrâdăci.iat încă, in destula ma 
sură metoda criticei și a auto 
criticei.

O sarcina centrali a org e 
irizațiilor noastre de partid e- 
ste consolidarea organizatorică 
a influenței crescute a Pan,du 
lui și totodată continuarei 1 u : 
di începute pentru eliminarea 
din rândurile PCR a elemente 
lor străine strecuia.e in Păru '- 
Aceasta ne va ajuta șă luptă.,1 
cu mai mult succes pentru belii 
darea lipsurilor ce exista in 
munca organizațiilor noastre Jc 
partid.

Considerăm ca in actuala e- 
tapă și România a intrai în 
procesul de construire a de 
inocrației populare.

întărirea. Partidului și a in
fluenței sale creiază perspecti
va unei desfășurări mai rdj-Lc 
a acestui proces. '

Partidul nostru a primit cu 
adâncă satisfacție inițiativa to 
varășilor noștri polonezi de a 
convoca o consfătuire a icartt 
delor comuniste. Noi salutăm 
propunerea de a găsi formele 
de i'Ci mar.dntizare a schimbi lu. 
de experiență și coordonării ac 
țiuunilor între 1 aridele comu 
niște și socotim că acest coMa.t 
va fi de mare ajutor in lupta 
noastră pentru cauza democra 
fiei și a păcii.

(Sfârșit)
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Cuvântarea d. prim- .mnistru Or. Petru Groza
Urmaim din |'*£* !“•

•il 1 au ucis cotropitorii, liitb r i 
vremurilor de atunci, Țraian 
«tcla Roma cu lio,rdcle iui. Au 
•ăvalit in țara noastră pentru 
a cuceri bogățiile ace.-,tei țari,
pentru a k mie mana pe aurul 
dm țara Bradului ș. a. m. d, 
•i bietul Deccbal, ultimul no 
stru împărat, s’a sinucis nn 
premia cu cei 'mai buni oameni 
ai săi. Nu știu in care gradină 
a noastră este inniojrmântat 
!L»ecvba|. Legenda spune că e 
»te înmormântat aici li noi. 
Dealul de deasupra Devei se 
■urnește din toate vremurile Du 
«ebal. Nu știu dacă intr’c 
*oap(e nu se va scula și ne 
va ocări pe noi cei de pe ace
ste meleaguri ca am recit.ios 
•ut un îmi arat strein.

Împărații, regii strei ii, cu 
jioaștem cin irecut. Bietul Ho 
rja și cei care au avut încrede 
re în cuvântul unui rege țl 
împărat, a fost (fadat și ’în 
numele aceluiaș rege și impă 
rat a fost tras pe roită. Bic 
iul Avram lancu, care a crezut 
in cuvântul împăratului și a 
tidicat moții lui și a plecat la 
vale luptând vi.eje te alături de 
împărat, a fost ini, țit de acest 
împărat. Bietul lancu și a dat 
■cama că cine zidește pe cu
vântul unui rege, pe nisip !zî- 

’pește.
Timp de un secol, Hohenzo- 

llernii au realizat prin 
sudoarea poporului român 

averi uriașe
Au venit și alț împărați. A 

venit Hohenzollern S:egmarin 
gen. Boerii care se certau între 
ei neputând îmț ă.ți puterea 
și alungând un domn bun care 
■1 aveau din'sânul lor, pe Ctiza 
Vodă, au împrumutat din Ger 
•taii'a pe Hohenzollern. Ace 
sta a venit din Germania acum 
aproape un secol cu o pereche 
de pantaloni șl familia sa a rea 
lizat averi în această țară '.dra 
gi Huned.oreni, a realizat averi 
pe care noi acumi de zile nu 
suntem în stare să le numă 
răm. să le inventariem. Sute și 
sute de mii ide jugăre sc o- 
flau în stăpânirea lor. Ele e 
vor elibera acumi și vor trece 
în mâinile celor care muncesc 
(urale, aplauze), Castele nenu
mărate, comori, briliante, aur si 
argint cu carul, uriașe averi câ 
știgaie din munca acestui popor 
■u rămas de pe urma fostei ia 
mijii regale. Și nu numai ave 
rile ce [e am găsit noi aci sunt 
rezultatuț sucio.ii muncii unui 
popor ci și averile pe care și 
le au trimis pe 
ste granițe în decursul secolu
lui. <3 știți foarte bine că fostul 
rege Carol al 11-Iiea când ,a fu
git din țrră a găsit averile pre 
gătite în America și Ca ada 
^cumpărate de către mama sa 
bând s’a dus să se plimbe, pen 
țrucă ei s’au asigurat pentru 
jale negre.

Buba monarhici a fost smulsă 
din corpul poporului 
pentru vecii vecilor

Nu plângeți pe cei care plea 
că, pe regi. Am auzit din gura 
«inei babe politice' : Săracul re 
ge 1 Mă gândeam: să ți leg eu 
de gât sărăcia lui și toate bri 
lianfele că te ai ida la fund ! (râ 
•ete, aplauze).

Noi nu suntem din neamul 
proștilor. Urmașii lui Decebal 
urmașii lui Horia, Cloșca și 'A- 
vram lancu știu să învețe. Am 
putut fi păcăliți de atâtea lori 
dar știm1 să învățăm și 'am' în
vățat și odată pentru totdeauna 
din corpul unui ‘popor muncitor, 
din corpu( acestei țări a fost 
smulsă această bubă care avea 
mii și mii de rădăcini ‘sugând 
din sângele proaspăt al unui 
popor care muncește, a fost I 

smulsa aceasta buba a nion.ir 
bici pentru vecii vriilor! turale, 
aplauze entuziaste. Mirțimea ' 
scandează: l’elril Groza si l’o 
porul).

Tovărășia de luptă cu Parti
dul Comunist sa născut în 

clipa în care s’a născut 
Frontul Plugarilor

Va veți opri poate în gân 
durile Dvs. asupra faptului că 
n'am desființat d n prima zi Ide 
prăbușire, din 23 August 191 1, 
această monarhie Noi o știm 
cei care acum U ani un pornit 
la drum, la lii|ta pe linia i roii 
tnlui Plugarilor ca în Iurtele 1 
politice ca și în toate lucrurile, 
trebue să lucreez cu mintea. 
Va reamintiț' acum 15 ani când 
de pe tribuna ce era instalata 
in partea cealal.ă a pieț i vor 
bind spre mulțime am spus: 
Acum plugari din Hunedoara 
și muncitori scoa.eți in luptă ar 
ma voastră care a ruginit de 
mult, arma care este insă 'ma: 
tare decât toațe baioncțele 
toate tunurile : a rina minți voa 
stre. (Strigăte: așa esțe ) Noi 
nu voiam să 'ne prăbușim atunci 
în pornirea noastră ca Horia, 
Cloșca și Avrajm lancu.

In toâmna anului ,94! noi 
am lucrat înainte cu mintea și 
am avut cu tine să ne sfătuim : 
cu Partidul Comunist (uraie a 
plauze, strigăte: Trăiască Gh. 
Gheorghiu Dej) da, să strigăm 
cu toții, să tră'asiă Gh. Giieor 
ghiu Dej! (urale și aplauze pre 
lungite). Aici fac o mică paran 
teză. Cei care plâng lumea care 
a trecut, babele acestea isto 
rice se apropie de mine 'de 
multe ori și îmi spun: Nu vezi 
Groza, că lumea începe să stri 
ge tot mai mult țrăiască Gheor 
ghiu Dej, Vedeți, pz ei, să 
racii îi doare de mine ! Eu le 
răspund, iată declar și în fați 
Dvs.: Să știți i lugari și piu 
gărițe dm județul Hunedoara 
patria 'mamă, care a dat naștere 
Frontului Plugarilor, că cu cât 
în țara noastră patrie a democ 
rației populare, se va striga 
mai mult trăiască Gh. Ghcor 
ghiu Dej, cu atât Petru Groza 
este mai tare (apl uze, st:i=ăt-'; 
trăiască Groza) fiindcă, noi sen 
temi strâns legați strâns împle 
t’ți în lup> a noastră unul de al 
tul. Nu fiindcă noi'doi suntem 
prieteni dar fiindcă cauza pt. 
care luptăm este aceeaș liînndcă 
această tovărășie de luptă s’a 
născut în clipa în care s’a nas 
cut Frontul Plugarilor, dragi 
plugari și plugăriț
Alianța dintre plugari și mun
citori ne-a dat pubere* de a 

doborî moșierimea și 
boerimea

Acum 15 ani aici la Deva Par 
tidul Comunist era de față. iEI 
era persecutat, era în ilegali 
tate, șefii Partidului comunisț 
erau la Doftana și în fundul 
altor temniți dar toțuși Părți, 
dul Comunist Român prin re
prezentanții lui a'fpst’aici/ide fa 
ță și de atunci și până azi, nci 
nici un pas n’am făcut unul făiă 
de altul și această alianță (ne; a 
dat tăria, această alianță dintre 
plugari și muncitori cela ora 
șe n,e a dat puterea de a merge 
mereu înainte timp de 15 ani in lupta 
noastră, această alianță ne-a 
dat puterea de a doborî pe, țru 
vecii vecilor în această ț.ra 
ceea ce se credea că nu poate 
fi doborît nic odată, de a dob'o 
rî, de a desființa, de a rade 
de pe fața acestei țări moșie 
rimea, boierimea (strigăte: jos 
cu ei). Să nu mai str.găm jos 
cu ei căci jos sunt pe vecii ve 
cilor.

Trăiască Republica Populară Română patria 
celor ce muncesc cu brațele și cu mintea.

Prin alianța cu partidul Co
munist l<o ’an am făcut 
reforma agrară, am dat 

ti buri de proprietate
Vedeți, tocmai fiindcă noi am 

fost în bună tovărășie l roi ț il 
Plugarilor cu Partidul Cornii 
nist, noi am avut cu cine să ne 
sfătuim, noi am găsit soluți i 
cea mai potriv ta in 194 1 floam 
na pentru a face reform i ag
rara și ajutați de Partidul Co
munist mereu, noi am putuț să 
înființam sute de mii de i ro 
prietăți plugaie ti sfărâmând 
moșiile boerești (aplaii c strigă 
te: trăiască Paridul ( oinunisț) 
.și pe urma am dat și iț.uri <de 
împroprietării e în toată legea 
și am înscris 'pe iiouii proprie, 
tari in cartea 'flindtiară și vom 
mai înscrie căci acei care alt 
mai rămas ino ieri cu cele lo > 
jugăre daca nu ■ i lucrează pa 
mântui, dijmă nu mai este 
Noi vom desființa -,i chiaburi 
mea aceea care a rămas pe la 
5<> loo jugăre liindca ca in 
cearcă să ia lorii foșt lor gro.i 
moșieri. Așa că vedeți Dvs., în 
materia politică care intereseaa 
z,ă cel mai mult țărănimea, in 
materie de,reformă agrara no> 
prin alianți noastră cu Partidul 
Comunist, nu numai că nu ne 
am' atins de proprietate i nici 
unui țăran , dar am dat titluri 
de propr etate fiecărui ți a- 
pentru [ amantul pe care 1 mim 
cește. ..........

De aceea, tot așa împreună, 
cot la cot cu Partidul Comiînriț 
vom merge înai'ite, vom înfiin 
ța cooperative vom face ca piu 
gărimea care a primit pămâ ît 
ti care a avutTănwint ,și Înainte 
de reforma agrară, să po.tă 
rămâne stăpân pe acest pământ 

Mergând împreună, lata <ă 
am ajuns și acolo să dejiin 
țăm din aceasta ța:ă o .1 ă i oa 
lă care avea adânci rădăcini și 
care nimeni nu credea că poate 
fi rasă, de pe corpul țării, boa 
la băncilor. Le am ras m frunte, 
cu Banca Națională, care era în 
mâna brătieni.șiilor și nianiști 
lor. Astăzi Banca Naționali 
este în mâna i oporului și a 
cum credi.ele se vor'da nu mo 
șierilor și bogaților ca să chel 
tuiască banii peste ho.are ci 
capitalul va merge spre țărani 
ca ei să și .poată înjgheba gos 
podrii și de a se aju.a pe itru 
a produce cu mai puțită oste 
neala lucruri mai "multe u ’e 
calitate mai bu ă. '.Și, credeț. 
mă, cu toate vorbele babe ti.

în Republica Populară Roi 
mână, fiecare țăran care îți 
muncește pământul, pcate să 
ajbă încredere că îl așteaptă 
în aceast țiră 'zile frumoise 
pe pământul lui așa puțin 
cât îl lucrează,

Ardealul a fost realipit cu 
ajutorul comuniștilor fiindcă 

împreună am găsit drumul

Astăzi Ardealul face parte în 
întregime iarăși din ț ira noa
stră. Această realizare am1 fă
cut o împreună cu Partidul Co
munist fiindcă împreună și me 
ren sfătuindu re am găsit dru 
mul cu care Ardealul să fie al 
nostru, să nu 1 p'erdem în.reg 
sau poate în 'parte. Și ce ere 
deți, care a fost drumul pe cc 
re noi am adus acest Ardeal? 
Acest drumi a âost'acela al ade 
vârâtei democrații, al libertății 
pentru toate popoarele con io 
cuitoare, a fost drumul împacă: 
rii cu poporul nostru riate lina 
ghiar, cu care astăzi suntem' 
buni prieteni. Mergând cu ho- 
tărîre înainte pe acest drum, 
am' ajuns ca împreună cu popa 
rul maghiar să putem serba și 
ziua de astăzi în țara noastră

Rom mia unde vedeți ca | ru
tenii noștri maghiari, niuncilo 
ri țărani și intelectuali prog esi 
ști maghiari se simt la ci ca
sa, in țara lor, fiindcă t >tru 
noarira româna este patria 1' 
tnror fiilor ei, a tutui or celor 
care muncesc în acea ,ta ț ia i 
vor sa traia .ca în pace fara u 
ia, fara dușmănie,

făiă războaie (aplauze 
entuziaste).
Tot umăr la umăr cu comu
niștii am făcut și s abilizarea

Tot astfel, umăr li timar, 
cot la cot 'cu Partidul Cornii 
nist, noi am putut să facem i 
stabilizarea în așa fel încât ă 
im fie o nouă i>ovară ,i o r fă 
înșelăciune a poț.oru.ui. Eu a^ 
vrea să au/iți dela mi e felul 
• ii care această stabilizare s’a 
făcut și prin ce ea se deose 
bește de stal ibzările făcute de 
istoricii” Ma iu ă Brăt anu. 

Atunci stal ilizara s’:i facuet pen 
tru cei bogați. >Ea a .ost o 
bună ocazie de a mai stornee 
odaia d:n topor proii.uri mari. 
Reamintiț vă, c nd s’a făcut 
stabilizarea de că.re partidele 
„istorice” prifl 1928-20, ea s’a 
făcui în a a fel încât ’diu nou a 
sărfteit pe munci.ori și țărani. 
Vă reamintiț cum s’a născut 
Frontul Plugarilor în lupta con 
tra bancherilor caie înăbușeați 
pe țaraui cu datoriile. Când ați 
plecat în coloane di.i spre Mun 
ții Apuseni, din spre Hațeg. 
Dobra si Ilia, ce strigați? Jos 
bă.icile, jos cămătarii!
Am a.uns vremuri cml a tre 

buit să facem noi stabilizarea. 
Acum am făcut o in așa fel in 
cât nici un om sărac n’a sufe 
rit de pe urina stabilizării. In 
totdeauna la aceste ocaz.i mo 
șierii cu bancherii iși re^el: ,n 
frunte că au acel ași interese 
- luau impruini’.turi jnari di.i 1 
streinătate. Liberalii au smți 
nut și acum' că nu se poate fa 
ce stabilizare iară un împrumut 
de 6oo milioane dolari ameri 
câni. Noi am' făcut stabilizarea 
fără împrumut. 75 de lei .un 
dat la fiecare moșier și bancher 
neputând cu atât să și pla 

tească nici laptele de a doua zi 
Nu puteau nici să miște. Au 
fost nevoiți rând pe rând să 
scoată cocoșeii pe urmă,devize, 
dolari, franci elvet mi. fiindcă 
nu le scoteau, crăpau de foame 
de sete. Au scos dolarii ca să 
nu mai împrumutam leii a 
mericani, am împrumut t dela 
ei. Natural, ^ără camăta și nici 
capitalul înapoi nu-1 mai dăm. 
Și nu facem lucru nedrept. Le 
luam îndărăt ce ne a luat .1 
odată, lată, și stabi.izarea, nu 
s’a putut face decât numai în 
înțelegere cu Partidul Coniu 
nist Român.

PCR și Frontul Plugarilor 
sunt acele două forțe politice 

care împleti adu se, nu mei 
gând numai alături fiindcă mer 
gând alături se mai po'.te pă i 
greșit, sunt gata să mai țreacă 
și la alte treburi. Mergând ‘in? 
inte noi vom' desfunda bogă 
țiile și vom plăti ma bine pe func
ționari, vom hrăni mai bine 

ostașii.
Avem în fruntea Ministerului 
de Externe o feniee de care 

este mândră muncitorimea 
Iu tii întregi

ln 1945, la 6 Martie, eu le-am 
spus la liberali și n; țional ță 
răniștilor, tuturor: haideți cu 
noi să ne punem umăr la umăr 
sa scoatem țara din necaz. N’au 
vrut. Așa că vedeți D,s. că 
s’au cam îmbiat aceste babe i- 
storice fiindcă eu cred că ci 
n’ar fi vrut să luăm .moșiile de 
la moșieri sau băncile deli 'ban 
cheri. Dar Tătărescu dela Gorj 
a ve îit la mi ie și mi-a sțus: 
Domnule Groza, eu vreau să te 
ajut. Ei au venit cu gândul ca 

sa ne încurce <ai noi i am pd 
mit cu gândul ca să m»i 'U 
pem rândurile dușmanilor. Po 
htica noastra del i Deva nu 
era numai a noastră ave un ■ 
laturi și Partidul ( omunis:. 1 
ram doi tovarăși buni c re ți 
neam drumul drept având alt 
lori ni,te șmecheri care credeau 
că prin vecinie sisle n' tir p >t 
înșela, hilr’o diinit.eața Tâ'.i 
rescu s’a ixmienit pe dinafară 
iar noi am bag .t in cetate, m> 
nistru de. externe, o femee.. p 
feniee, dar ce feinee! O femer 
care a petrecut ani și ni de» 
rândul luptând pentru I uiele 
poporului. O femee 
care deși are trei copii a trecut 
prin toate suferi țele, p femee 
luptătoare de care e ,te mân 
dră nu numai muncitorimea 
noastră, de care este mândră 
muncitorimea întregei lumi.

Ajungând ea D Externe, șa 
acolo s’a făcut curățenie ma 
re. Să vedeți dvs. ce chelt-ieli 
se făceau cu diplomați, c.re 
nu făceau altceva decât ne în
curcau. Singur Franasovic. u 
cheltuit cu cumpărări de mobile 
de lux din Elveția. Frmța și 
Anglia o sumă mai m re decâi 
bugetul a două ministere pe 
o lu,ă. Groazri .-ului jaf i s’a 
pus capăt dar să nu cre.hți câ 
așa ușor. Ne am izbit de multe 
piedici când am făcut iceit u 
cru si la palat și în toate părți 
le.

In cazărri st învață 
acu n carte

La Armată, am izbutit sa 
punem mi i-tru unul din cei 
mai apropi»ț colaboratori a> 
mei fostul subsecretar de Stat 
la Pre edi ția Consiliului de 
Mi ;i tri, pe Emil Bodnaruț. 
Minunata roastră armată v re ; 
luptat co tra hi Ei Ier ne a <1 
cut mândrie in țările în care a 
luptat împotriva armatelor lui 
H’tler. Armata română a fost 
cea dintâi care a înțeles m-r 
sul vremurilor si, a foit lături 
de noi. La alegeri, .ți văz' t ar 
mata cu ciie a vo at. A venit 
cu guvernul fii dcă a vrut să 
vină cu poporul. Acum 15 
ăni pe piața aceasta când re 
acțiunea n’a mai putut ține 
piept soldați au ieșit cu mitra 
lierele și pu tile intinse contra 
voastră (voci: așa este). ,lsto 
ricii etau la guvern at inci. 
Azi poporul este prjv t d: ar 
mata lui cu dragoste (urale) și 
poporul fiindcă este a Iu , va 
îngriji de ea. Astăzi știți foar 
te bine, nu mai există bătae 
in cazărmi rici soldații nu țnai 
piaptănă cățelușul doamnei. In 
cazărmi se învață carțe acum 
(urale din partea ostașilor) am 
redus stagiul militar și dacă 
suntem cumi ți vom reduce și 
mai mult anii de serviciu.
Am pășit siguri laînăturarea 
uiți nei piedici cape stătea în 
calea desvolt rii poporului: 

nonarhia

Dar toate aceste lucruri în 
alte țări se fac cu frecături, cu 
mișcări. La noi s’a făcut și 
aceasta lir.iștit, fără durere. 
Ani pășit sigur și la ale sar 
cini, poate una din cele mai 
grele:

Să înlăturăm din calea des 
voltării poporului huluba a 

ceea istorică care stătea in 
drum și în 'jurul căreia mi 
sunau roți reacționarii ca 
să ne ati’a calea spre pr.i 
greș și să ne țină poporul 
în întunerec. Am pași la 
sarcina grea să dist.ugcm, 
citadela în jurul căreia se în 
vârteau toți speculanții ace 
stei țări, toți bogaț i care 
prin speculă și-au mărit a- 
verile lor, pe tcți moșierii ca 
re mai având speranțe se 
grupau în jurul acestei ce

(Continuare in pag 4-a)
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Cuvântarea d. Dr. Petru Groza Pentru încheerea unui nou acord 
comercial cu Uniunea Sovietică

(Urmare din pag. 3)

Uți. uni pa.il la iulSituiarea 
acestei uitinile piedici < n 
ști tea ca o buturugă iu ca 
lea progresului poporului, 
am1 pârii sa inialtii am uiouar 
hia și ami desființat uiouar 

lua țurale, aplauze eutuzi .ste), 
Noi și aici aiul lucrat cu mi.dea. 
VA rog s.a cuiioaȚeți fiindcă 
este pentru prima dala când 
apun acest lucru iu pudic: ' 
Noi am făcut aceasta ope 
rațiune in așa fel cunr nicio 
dată in istorie nu s’a făcut 
Atunci când se desființează mo 
narhia es e îevoluție, este sân 
»e, ?. a. uni. d,

Clriar și acest fost rege 
tânăr iMiliai, vedea ca nu m i 
are nici un rost să ție sute de 
moșii pe corpul unei țări, lăiă 
să mluncească nimic. £1 toată 
ziua stătea ia soan, își \edea. 
de automobilele lui, de avioi 
nele Lui. Sfăftid (de noi 'a fă' 
cut declarația pe ca.e -iți <i- 
tilt o, că ș* el constațâ 'că inp 
narliia este o piedică m calea 
dezvoltării poporului și că el 
abdică, Vreau să stți că cl a 
plecat de vo.e Lmu a și in bună 
pace.

Avem o republică populară 
nu a uiiliardai ilor

Monarhia s’a lichidat în isto. 
rui acestui popor pe vecii ce 
dlor și astfel România a deve 
nit Republică Populară nu re 
publică americană unde miliar 
darii sunt republicani. De a 
ceea nu spunem României nu 
mar republică. Noi îi spu em 
Republică Popular» fiindcă și 
în America sunt republici dar 
acolo ce republiâ? Ale miliar 
dărilor, poate avuțiile țării 
sunt în m|âinile lor și 'milioa 
nele 'de oameni ai muncii vai 
de ei r.epublicani 1 _(o voce din 
public: Republica lor este de 
celofibră!) Da, de celofibră, 
a?a republică este Ameiica.

.,.0 republică a tuturor 
celor care muncesc

Noi construim^ o republică 
în care să nu mai fie trântori, 
nici bancheri nici moșieri, r.îcî 
speculanți. Politică dirijată în 
interesul poporului, pentru ) o 
por. Schimbul produselor din 
tre [industrie și agricultură să 
fie făcut in așa fel ca nici un 
bun din mUnca acestui popor 
să nu poată ii acumulată, m 
buzunarele unora trăind ca în 
rai urmând' ca pentru restul ,po 
porului să f*e ca in iad.

Republica să fie a tuturor ace
lora care munciți, cu cioeinul, 
cu secera sau cu pana. Cine nu 
muncește nu va avea rid car 
te La de pâine. Iar trântorii fă 
țe țină bine fiindcă noi facem 
acumi statistici. Vrem să vedem, 
țiecare ce muncește, dacă fie 
care are loc de mlu.ică și dom 
nișorii aceșiia care se plimbă 
fără nici un rost pe gtrăzi von 
forma mâine o bună coloană 
de muncă să facă linii ferate, 
drumuri, poduri, etc..

Ținem cu sfințenie la prie
tenia cu popoarele vecine

Acum, un cuvânt desrre 
prietenia noastră cu toate po
poarele caie ne înconjoară. A- 

vem o mare mulțumire sufle 
tească de a'constata in al15 lea 
an al aniversării noastre la 
Deva, să \edem că suntem prie 
teni cu toate popoarele care ine 
înconjoară, fără excepție. Fiind 
că noi ținem cu sfințenie la a 
ceasta prietenie. Nu mai vrem 

niciodată dușmănie mire noi.
împărații și icgii ne- u Pus 

la războaie. Republica Popula 
ră dm România, Republicile I 
niunii Sovietice, Republic le l’o( 
pulare Bulgaiâ, Jugo-dava, cea 
maghiară, lehoslovaiă, cea |o- 
lona și foaie fiii e din această 
regiune stăm cot la cot U vom 
aicira pacea fiindcă suntem 
tari și cmd iești tare jm se 
mai d» nimeni la tine. Iar ie 
Iii acestui State începând cu 
generalissiinul Stihii <u flilo, 
cu D.imifrov care peste deva 
zile va vcilt la București și ‘ 1, 
cu Goolwald al ( ehoslovaciei, 
iu primul ininjsțru al l ngariei, 
cu polonezii nude fiind invitiț 
ne vom duce nu peste muji 
timp, toți împreună noi nu 
ina' avem i icio Umbră in sufle 
tele noastre.

Dela generaljssimiil St din ' 
(urale, aplauze) care este șe
ful. conducătorul celui mai pil 
ternic popor de pe acest glob 
și până fa noi care suntem! 
puși de către popor in fruntea 
țarilor mai mici, suntem! cot la 
cot cum sunt fiopoarele noa 
stre cot la cot. Noi îngrijim cu 
sfințenie Wle pace, o pace in care 
popoarele noastre să se poala 
desvolta j entru o viață mai 
bună. < I

Dvs. sprijinind înainte gu
vernul sprijiniți și pacea eu 
toate țările și toate popoirele 
înconjurătoare.

Să învățăm din suferințele 
pe care le-am îndurat
Nu uitați că pe vremuri ați 

fost duși alături 'de către falși 
învățători. Zăpăciți au ost acei 
preoți care v’au ,dus li Mag- 
favit, zăpăciți au fost acei însă 
țători care au dus poporul în 
războiul de jaf și cotropire pe 
care 1 am pierdiut. To ite sute 
rințele și durerile pe care le am 
îndurat au fost fiindcă n'am 
vrut să învățăm minte. Acum 
am pățit, trebue să învățăm.

Am avut marele noroc, că a 
cel care nea trântit la pământ, 
în țara căruia ne-am băgat ca 
niște hoți, învingătorul a fost 
generos. Țara care i»e put a. 
distruge ne. a ajutat nu mimat 
să eșim diin greutățile războ,- 
iului dar să fim părtași la vie 
torie și azi să putem! cuvânta 
liberi în țara noastră, să pu
tem păși la munca pașnică 'gen 
tru reconstruiț'e și construirea

Aspecte dela uriașul meeting
— Urmare din pag. 1 — 

suflețirea și entuziasmul masse- 
lor crește,

Primul ministru, oaspeții, cu 
greu își f <c loc spre tribuna fra- 
mos pavoazată ca steaguri roșii 
și tricolore, Împrejmuită cu ta
blourile luptătorllo' pentru liber
tatea și dreptatea poporului Gh. 
Gheorghiu Dej, Ana Pauker, Va- 
sile L’ioa, ale fruntașilor luptei 
plugărlmli noastre: Petru Groza, 
Miron Belea Zăroni, etc.

Plugarul Victor Lupu deschide 
uriașul meeting. Iau cu ântul re
prezentanții Partidului Comunist 
Român și Uniunii Populare Ma
ghiare, tovarășii de luptă nedes
părțit! ai Frontului Plugarilor, a- 
ducând salutul lor frățesc. Vor
besc apoi mulțimii Romulus Ză
roni șl Cons antin Ag'u, despre 
lupta dusă da plug&rlme in a- 
lianță cu muncicorimea, despre 
realizările regimului democratic 

unei tari noiii, a unei țari a ce
lor ce muncesc, a H&poruhii< 
Republica Populară Română.

Ajutați ne să ducem țara 
înainte pe drumul păcii și 

democrației
Să ne ajutați sa putem con 

tiniia munca noastră ca ,-a ue , 
putem desvolta liniștiți înainte. 
Uitațiva in jur, ce se întâmplă . 
în alte țări. Vedeți in 1 rauța un I 
de americanii cu dolarii lor Iau j 
făsturnat țoala ordinea. Vediți 
in Italia, cum stau față iu față 
cefe două torțe l ltațț vă in Gre . 
cia unde zilnilc mor reci și sute 
de oameni, in Grecia cotropi 
ta și in care ai urata de partizani 
lupta glorioasă în frunte cu 
viteazul general Markos.

lata, țara noistă merge mii 
tită înainte. Noi n’am avut nici 

o grevă. Au fost ani ide sectă 
de foamete, știți cum iu trăit 
muncitorii căzând de foame 
dar n’au pus ciocanul jos. La 
noi muncitorii și-au (acut dato 
lia.

Ajutați, »e plugari .,j plagă 
rițe de pe ogoare. Muncitori 
din uzine și anine, fiți alături 
de noi, fiecare- la locui său de 
mnucă, cu gândul ică toți n 
buna frățietate, muncitori și lă 
răni, vom duce această țară a 
noastră înainte ie drumul pă 
cii și democrații.

Vă urez din toata inint'a ca 
la a 16 a aniversare a 1 rontu 
lui Plugarilor să ne înt Jninr 
iarăși aci :-i [să ne vedem- m i 
bine îmbrăcți, mai bine hră 
mți mm luminați, cunoscând cu 
toții că izvorul înhumat ’e ilup 
te care a ,izvout din munții Hu 
nedoarei a devenit o a; ă cu ată 
în care se scaldă poporul idiii 
această țară.

Vă rog să plecați acasă ti 
o lozincă. Fiecare zi iși aie 
lozinca ei. Altădată această lo 
zincă a tost ,.Jos bancherii -i 
iertarea datorilor”. A fost a 
poi lozinca ,.Jos moș eni și 
lozinca „Să ni se dea Ardealul 
înapoi” apoi, „Vrem leul stabi 
lizat”.

Acuin duceți acasă lozinca 
aceasta că ea se va înfăptui, 
este minunată: Trăiască Rej u 
blica Populară Română”.

(Urale și apl tize prelunngite 
Mulțimea freamătă de bucurie. 
Strigăte: Tră' scă Republica 
noastră populară).

și perspectivele de viitor.
Ultimul ia cuvântul d. prlm- 

ministru D. Patru Groza. Din 
cuvântarea sa se desprinde În
treaga istorie a luptei plugărlmli 
noastre. Plugarii care au pornit 
la luptă organizată acum 15 ani 
iii reamintesc episoadele trăite In 
lupta lor. Fruntașul luptei piu- 
gărimii romât , primul ministru 
de az<, vorbește apoi de cuce
ririle democratice ale poporului 
realizate prin lupta unită a mun
citorilor de pe ogoare cu cei din 
fabrici și uzine sub îndrumarea 
Înțeleaptă a Partidului Comunist 
Român. Frunl ș i comuniști, mi
niștrii comuniști, muncitorii și 
armata democrată a poporului, 
popoarele vecine, prietene care 
ne-au ajutat sunt Îndelung ova
ționați de plugărimea prezentă. 
Vorbitorul amintește apoi de cea 
mai recentă șl mai mare victorie 
a poporului: doborîrea monar-

ministrul Finanțelor a plecat la Mos
cova în fruntea unei delegații economice

BUC' IRLȘ 11. 9 (Radio). O 
ileleggație i-iuiioniiia româna 
ai frunte cu tov. Vasil - Iu 
ca, mini'triif I Jiiai.țelor, I. G. 
Maurei, ministrul stibsecreh r 
de Stat la Mim . erul Industriei 
și Comeițuhii i Miron Uon 
staiitinescu, secretarul general 
al corni,iei minister ale p<n rti 
redresarea economică și st lai 
hzarea moiietara. însoțită de 
funcționari superiori cin im 
nisterele Indii strici i Comerțu

Atribuțiunile înaltului Prezidium Provi
zoriu al Republicii Populare Române 

Stema șl drapelul țării
Prezidlumul Republicei Po

pulare Române, are următoa
rele atribuțiuni:

Convoacă Adunarea Depu- 
taților în sesiune ordinară și 
extraordinara la cererea Con
siliului de Miniștri.

Semnează legile și dispune 
publicarea lor In Monitorul 
Oficial.

Exercită dreptul de grațiere.
La propunerea Consiliuld 

de Miniștri, numește și re
vocă pe membrii guvernului.

Numește și confirmă in func
țiunile publice conform legilor.

Stabilește și conferă gra
dele militare în conformitate 
cu legea.

Institue și conferă decora
țiile Republicii Populare Ro 
mâne, conform legilor.

Acreditează și recheamă re
prezentanții diplomatici ai Re- 
pub'icci Populare Române, la 
propunerea Ministrului Aface
rilor Străine și primește scri
sorile de acreditare și reche
mare a reprezentanților diplo
matici ai statelor străine, a 
creditați pe lâ.igă Prezidium.

Toate celelalte atribuțiuni 
ale puterii executive sunt 
exercitate de către Prezidiu 

din Piața Devei 
hlei de origină prusacă șl ins
taurarea Republicii Populare. 
Mulțimea ia cunoștință cu indig
nare șl revolt! de cârdășia mo
narh el cu bancherii șl moșierii, 
de uriașele averi strânse de mo
narhie din sudoarea poporului.

Iar când primul ministru în- 
ohee „Vă rog să mergeți acasă 
cu această lozincă, ea se va în
făptui, este minunată: TRĂIAS
CĂ REPUBLICĂ POPULARA a 
ROMÂNlEII" entuziasmul ce cu
prinde macsele nu mal are mar
gini, uralele nu mai contenesc. 
Esle bucuria de a vedea înfăp
tuită cea mal mare parte a idea
lurilor pentru care plugărimea 
a pornit acum 15 ani la luptă 
organ'zafă.

Entuziumul lumii nonl îa t«ra 
cea nouă.

C. MAGDAL.IN

im -ji I maiițclor premiu și < • 
nuincroi sL'ec aii-ti - m intr* 
prinderile metilmgiv i 
le, a plecat astăzi li Moscova 
spre a duce tratative pentru m 
checrea unui nou acord come» 
cial cu l niunea Soviet a.

Delegația a fost salutată L 
pheare de membrii guvernului 
român i de S. I. Kaft tradz^ 
ambasadorul Uniunii Sov etica 
în România.

mul Republicii Populare R» 
mâne prin Consiliul de Mi iș- 
tri al Republicii Populare Ro
mâne, care tsle organul exe
cutiv al puterii de Stat.

Horârîrile Prezidiumului Re- 
publ cii Populare Române se 
dau prin decrete prezider.țjale, 
la propunerea guvernului, cm 
majoritate, și vor fi semnate 
de Președintele Prezidiumului 
R P R, și de secretar.

Stema Republicii Populare 
Române este InLȚișală prin, 
un tractor, un grup de kei 
furnale pe câmpul unui soare 
care răs«re, înconjurat de o 
înmănunchiere de spic|j de 
grâu, legata de o panglică a 
vând Inscripția : Republica Po
pulară Română și inițialele 
R. P. R. la capătul spicelor.

Colorile Repub icii Populare 
Române sunt: albastru, gal
ben și roșu, așezate vertical 
și având in centrul câmpului 
galben Stema Republicii.

Sediul Prezidiumului este iu 
București. Capitala Republicii 
Populare Române.

(Urmare din pa< 1)

mai realității* noului nos
tru regim, care departe de 
■ fi o republică de tip bur
ghez care să servească atât 
cit și monarhia interesele 
exploatatorilor de orice fel, 
reprezintă o formă nouă 
mult avansată fa(ă dc a- 
ceaita : Republica Populară,

Această realitate ae spri. ' 
jină pe unitatea politică- 
ldeologică și organizatorică 
a clasei muncitoare, pe a- 
lianța firească dintre mun
citori, țărănimea muncitoare 
și intelectualitatea progre
sistă, sub conducerea cla
sei muncitoare și având la 
bază guvernul muncitoresc 
țărănesc.

Pe diurnul acestor fru
moase cuceriri ale. demo
crației noastre pooulare, lo
zinca care trebue să mobi
lizeze tn viitor, reprezintă 
desigur voln(a masselor de 
a 'pune bazele desființării 
exploatării omului de către 
om.

In marșul nostru înainte 
spre socislism.

M. Mih.

imprimeria Judoțului Hut>ed«ara Deva 797—.Ii47.


